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“A grandeza
não consiste
em receber 
honras, mas
em merecê-las”. 
Aristóteles (384/322 a.C.)
Filósofo grego

BOLSAS
O Ibovespa: +0,86% Pontos: 
63.521,33 Máxima de +1,22% : 
63.747 pontos Mínima de -0,77% 
: 62.496 pontos Volume: 9,11 
bilhões Variação em 2017: 5,47% 
Variação no mês: -4,71% Dow 
Jones: -0,03% Pontos: 20.661,30 
Nasdaq: +0,5% Pontos: 5.822,66 
Ibovespa Futuro: +0,99% Pontos: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,0942 Venda: R$ 3,0947 
Variação: +0,28% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,18 Venda: R$ 3,28 
Variação: +0,61% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,0933 Venda: R$ 
3,0939 Variação: +0,57% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 2,9930 
Venda: R$ 3,2430 Variação: 
+0,62% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,80% ao 
ano. - Capital de giro, 15,22% ao ano. 
- Hot money, 1,60% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.249,70 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,26% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 122,310 
Variação: +1,08%.

Cotação: R$ 3,1040 Variação: 
+0,18% - Euro (17h28) Compra: 
US$ 1,08 Venda: US$ 1,08 Va-
riação: -0,05% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3410 Venda: R$ 
3,3430 Variação: +0,21% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,1900 Ven-
da: R$ 3,4970 Variação: +0,2%.

63.800 Máxima (pontos): 64.145 
Mínima (pontos): 62.650. Global 
40 Cotação: 944,397 centavos 
de dólar Variação: +0,17%.

Na comunicação que 
fez em reunião da 
Organização Mundial 

do Comércio (OMC) sobre a 
operação Carne Fraca, o go-
verno brasileiro reafirmou 
“a adequada manutenção 
dos programas sanitários 
oficiais e controles espe-
cíficos para produtos de 
origem animal produzidos 
domesticamente.” A nota 
acrescenta que os proce-
dimentos de vigilância do 
Ministério da Agricultura 
são eficientes e garantem 
a qualidade e a segurança 
dos alimentos. “Reiteramos 
nosso compromisso de me-
lhorar continuamente as 

     

Em nota à OMC, Brasil 
reafi rma rigor do sistema de 
controle sanitário da carne

garantias de nossos controles 
de sistema sanitário”.

O documento informa que 
operação policial realizada 
em 7 de março revelou “prá-
ticas irregulares envolvendo 
a certificação de carne e pro-
dutos de carne por membros 
do Ministério da Agricultura” 
em 21 estabelecimentos que 
processam carnes bovina, de 
frango e suína. Os fatos estão 
sendo checados e a própria 
operação policial, diz o texto, 
é prova da transparência e 
credibilidade dos controles 
existentes. A nota informa 
ainda que o presidente Michel 
Temer realizou reuniões no 
fim de semana para tratar  do 

problema.
“Os controles sanitários 

brasileiros são sólidos e con-
fiáveis”, afirma. Para colocar 
o problema em perspectiva, 
a nota informa que o Brasil 
exporta para 150 países, por 
isso o sistema é frequente-
mente checado por diversos 
compradores. De 11.000 
funcionários do ministério, 
sendo 2.300 fiscais, apenas 
33, já afastados, estão sob 
investigação. De 4.837 plan-
tas processadoras de carne 
no país, 21 foram objeto da 
operação. Desses, três foram 
fechados e os 18 restantes 
passam por auditoria.

No ano passado, foram 

De acordo com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, de 4.837 plantas processadoras de carne 

no país, 21 foram objeto da operação. Desses, três foram fechados e 18 passam por auditoria.

 realizados 853.000 embar-
ques de carne e derivados 
para o exterior. Desses, ape-
nas 184 apresentaram algum 
tipo de não conformidade, 

muitas delas relacionadas a 
documentação ou rotulagem. 
O documento diz, ainda, que 
a operação policial não tem 
como alvo o ministério ou o 

sistema de controle sanitá-
rio, “cujo rigor é amplamen-
te reconhecido”, mas casos 
de má conduta de alguns 
indivíduos (AE).

Brasília - O ministro Ale-
xandre de Moraes tomou 
posse ontem (22), no STF, em 
Brasília, um mês após ter sido 
nomeado pela Presidência da 
República e confi rmado pelo 
Senado. Moraes assumiu a vaga 
do ministro Teori Zavascki, 
morto em janeiro, e herdará 
6.959 processos do gabinete 
que aguardavam a sua chegada 
- já excluídos os processos da 
Lava Jato, redistribuídos para o 
ministro Luiz Edson Fachin.

A solenidade de posse teve 
a presença do presidente Mi-
chel Temer, da presidente do 
Supremo, ministra Cármen 
Lúcia, de outros ministros do 
STF, bem como de uma série de 
autoridades dos Três Poderes, 
como os presidentes da Câma-
ra, Rodrigo Maia, e do Senado, 
Eunício Oliveira, e ministros 
de Estado.

Compareceram, também, o 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, o ex-presidente 
José Sarney, a advogada-geral 
da União, Grace Mendonça. 
Estiveram presentes, ainda, os 
senadores Aécio Neves e José 
Serra e o governador de São 

Jurista Alexandre de Moraes 

na cerimônia de sua posse no 

cargo de ministro do STF.

O ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, disse ontem (22) 
que os problemas identifi cados 
na Operação Carne Fraca são 
questões “localizadas” e “pon-
tuais” de desvio de conduta de 
servidores. Maggi defendeu o 
sistema e controle de qualidade 
da carne brasileira e disse que 
com o episódio a imagem do país 
fi cou “arranhada” e “abalada”, 
impactando nas vendas para 
o mercado externo. A média 
diária de exportação brasileira 
de carnes é de US$ 63 milhões 
e na terça-feira (21), fi cou em 
US$ 74 mil. Ele estimou que o 
Brasil poderá ter um prejuízo 
de até US$1,5 bilhão por ano 
com os desdobramentos da 
Operação Carne Fraca. 

“Os prejuízos que vamos ter 
serão muito grandes”. A grosso 
modo, o Brasil terá uma oscila-
ção de mercado de aproxima-
damente 10% “num volume de 
US$ 15 bilhões que exportamos 
por ano nessas carnes. Vamos 
ver aí R$ 1 bilhão, R$ 1,5 bilhão 
de prejuízo por ano”. O ministro 
participou na tarde de ontem 
de audiência pública conjunta 
das comissões de Agricultura e 
Reforma Agrária e de Assuntos 
Econômicos do Senado. Aos 
senadores, o ministro disse 
que os problemas identifi cados 
na operação não são predo-
minantemente de qualidade 

São Paulo - Em um vídeo posta-
do nas redes sociais na manhã de 
ontem (22), o ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso criticou 
a tentativa de os congressistas 
aprovarem uma reforma política 
que garanta seus privilégios e 
os livrem das implicações de 
eventuais inquéritos no âmbito 
da Operação Lava Jato. “Reforma 
política viável hoje é aprovar o 
que já está na Câmara, tem leis 
importantes já aprovadas pelo 
Senado”, disse, citando a que 
proíbe coligação nas eleições de 
deputados e de vereadores. 

Ele explica que, por esse prin-
cípio, o eleitor vota em um candi-
dato e acaba elegendo outro. “Se 
dois partidos se coligam, você 
não sabe em quem está votando, 
pelo quórum eleitoral. Então, é 
melhor proibir”. O ex-presidente 
continua: “Em segundo lugar, é 
muito importante também que 
haja uma lei que diga: olha, um 
partido que não recebeu x votos 
em tais números de Estados não 
vai ter representação na Câmara. 
Não tem vantagens na Câmara, 
porque não é partido, tentou ser 
partido”. 

Ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso.

Nova política
de conteúdo local

O presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, defendeu ontem 
(22) que devem ser comemora-
das as mudanças na política de 
conteúdo local que valerão para 
a 14ª rodada de leilões da ANP. 
Parente afi rmou que a política 
tira dos ombros da Petrobras e 
da “parte dinâmica da indústria 
de fornecedores” o peso de 
estimular a competitividade do 
setor, que, segundo ele, deveria 
ser das políticas públicas. “O 
projeto de exploração e produ-
ção, na dimensão e complexi-
dade que temos hoje no Brasil, 
exigem da nossa indústria maior 
integração com as cadeias locais 
de valor. A revisão da regra de 
conteúdo local para a 14ª rodada 
deve, sim, ser comemorada”. 

“Pior do que uma supos-
tamente ruim política de 
conteúdo local e que gera 
contratos para o pais é uma 
situação de não haver contrato 
nenhum”, disse o presidente da 
companhia(ABr).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem 
(22) que a decisão de retirar 
os servidores estaduais da 
proposta que altera a Previ-
dência fortalece a reforma. 
Questionado se a mudança 
não esvazia a proposta original, 
Maia argumentou que o gover-
no tomou a decisão certa e isso 
deve facilitar sua aprovação. 
“Na hora que você faz a re-
forma dos servidores públicos 
estaduais você está entrando 
numa competência que não é 
sua, já que o país é federado, 
não é um país unitário. E você 
distensiona um embate e uma 
mobilização nos estados, que, 
do ponto de vista do governo, 
não era necessária”, disse.

“Acho que essa separação 
é importante, fortalece a 
federação, os estados e os 
municípios. E garante que 
vamos tratar aqui daqueles 

Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia.

Brasília - Após pressão da 
opinião pública, senadores 
fecharam um acordo para 
inserir na pauta de votações 
do plenário o projeto que 
extingue a prerrogativa de 
foro privilegiado para prote-
ger políticos no exercício do 
mandato. No entanto, setores 
do Congresso já começaram a 
articular emendas que podem 
modifi car a proposta, criando 
fi ltros de investigação e até 
mesmo “varas especiais” para 
impedir que processos que 
envolvam políticos cheguem 
diretamente à primeira instân-
cia da Justiça.

“As emendas que prova-
velmente serão apresentadas 
podem ser deformadoras e 
teremos que resistir a elas”, 
afi rmou o senador Álvaro Dias 
(PV-PR), autor do projeto. 
O líder do PSB, Fernando 
Bezerra (PE), adiantou que 
vai apresentar emenda que 
prevê que as denúncias contra 
políticos devem passar por um 
“fi ltro” no STF antes de serem 
encaminhadas às instâncias in-
feriores. “No exercício do nosso 
mandato tem que haver algum 
tipo de proteção, sobretudo no 
caso da denúncia”, afi rmou.

Bezerra não considera “cor-
reto” um deputado ou senador 
ser denunciado por um pro-
motor em primeira instância. 

Líder do PSB no Senado, 

Fernando Bezerra (PE).
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Mulheres refugiadas
O perfi l dos refugiados e soli-

citantes de refúgio que chegam a 
São Paulo tem mudado, segundo 
levantamento divulgado pela Cári-
tas, organização da Igreja Católica 
que trabalha com essa população. 
Entre as 3.234 pessoas atendidas 
pela entidade em 2016, as mulheres 
representavam 36% do total, mais 
do que o dobro dos 13% registrados 
em 2013. A proporção vem cres-
cendo continuamente: em 2015, as 
refugiadas e solicitantes eram 27% 
do público que chegou à Cáritas.

Maia: saída de servidores estaduais 
‘fortalece reforma da Previdência’

para fl exibilizar outros pontos 
do texto. Reiterou que a pro-
posta deve ser votada pelos 
deputados até o fi nal de abril 
e início de maio.

Maia não acredita que a 
retirada possa abrir brecha 
para que os servidores fe-
derais também pressionem 
para sair da proposta. “Se os 
servidores federais saírem da 
reforma, não tem reforma. E, 
no futuro, eles que vão pagar a 
conta. Imagina se você não faz 
a reforma da Previdência dos 
servidores públicos federais, 
daqui a três, quatro anos pode 
acontecer com eles o que está 
acontecendo com os servidores 
do Rio de Janeiro”, disse. O 
líder do governo na Câmara, 
o deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB), também reforçou o 
argumento de que a retirada 
dos servidores estaduais é sinal 
de “fortalecimento” (ABr).

pontos que estão sendo foco 
do nosso debate desde o 
início, os servidores públicos 
federais e o regime geral da 
previdência”, completou, ao 
negar que o governo tenha 
tomado a decisão sob pressão 
e que isso possa abrir espaço 

Alexandre de Moraes 
toma posse como ministro

Paulo, Geraldo Alckmin - am-
bos do partido ao qual Moraes 
era fi liado até ser indicado ao 
Supremo.

“Desejo que seja um período 
de muito trabalho para o Brasil, 
para os cidadãos. Desejo sorte 
para vossa excelência e todo o 
tribunal”, disse a ministra Cár-
men Lúcia, na cerimônia que 
durou menos de 15 minutos. 
Moraes não discursou e fez 
apenas um breve juramento 
(AE).

‘Filtros’ para eventual 
fi m de foro privilegiado

O senador Roberto Rocha 
(PSB-MA) afi rmou que, com 
a eventual extinção do foro, 
devem ser criadas varas espe-
cializadas para evitar infl uên-
cias de adversários políticos 
nas decisões dos promotores 
de primeira instância. Para 
ele, a “simples extinção” do 
foro privilegiado não seria uma 
medida “adequada”.

O senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), relator do projeto, 
organizou um movimento para 
recolher assinaturas necessárias 
(41) para incluir o projeto na 
pauta de votações com urgência. 
A movimentação acabou pres-
sionando por um acordo para a 
votação do projeto. O senador 
considera que as emendas a 
serem propostas são uma forma 
de “mitigar o projeto” (AE).

Exportação de carne 
caiu após operação

da carne, mas sim problemas 
relacionados à corrupção e 
desvios de conduta. 

“Não tenho dúvida nenhuma 
em afi rmar que esse problema 
que aconteceu é localizado, 
pontual, um problema de des-
vio de conduta dos servidores”, 
disse. Blairo disse que foi pego 
de surpresa com a forma que a 
operação foi divulgada e que a 
narrativa feita trouxe problemas 
à credibilidade da carne brasilei-
ra. “Quero deixar claro que não 
podemos fazer a defesa daqueles 
que fi zeram coisa errada, mas, da 
forma como ela foi conduzida e 
apresentada à população brasi-
leira é que digo que fomos pegos 
de surpresa (ABr).

FHC: aprovar lista fechada 
‘cheira a impunidade’

Ao falar da proposta de lista 
fechada, diz que a direção do 
partido é quem vai escolher 
quem serão o primeiro, segun-
do e terceiro eleitos e o povo 
vai votar em partidos. E critica: 
“Mas o povo nem sabe os nomes 
dos partidos. Não são partidos, 
a maioria, são legendas. E mais: 
não dá para aprovar nada que 
tenha cheiro de impunidade. 
Essa é uma lei que tem o obje-
tivo de evitar que a Lava Jato vá 
adiante, não pode” (AE).
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Vitrine que virou vidraça: 

quando a gestão
da empresa é o problema

Inúmeros fatores 

culminam com o 

fracasso de uma 

empresa, mas só a má 

gestão pode quebrar de 

fato o negócio

E se engana quem acre-
dita que acionistas, 
CEOs, diretores e ge-

rentes não são os causadores. 
Em via de regra, eles são os 
verdadeiros “culpados” pelas 
falhas. Segundo pesquisa re-
alizada pelo Sebrae, apenas 
25% das empresas alegam que 
o modelo de gestão é um dos 
principais motivos para térmi-
no das atividades, enquanto 
que custos, despesas e juros 
são as principais causas alega-
das para o encerramento. 

Mas para que o seu negócio 
se mantenha saudável são 
necessárias algumas ações 
para garantir o resultado sus-
tentável e de longo prazo. E 
pensando nisso, trazemos so-
luções para cinco dos maiores 
obstáculos enfrentados pelas 
companhias.
 • Falta de informação 

– Algumas informações 
são inerentes a todos os 
negócios, como Balanço, 
DRE e Fluxo de Caixa, po-
rém existem outras como 
indicadores operacionais, 
fi nanceiros, de RH, comer-
cial, do ambiente externo 
e que podem variar de 
acordo com o ramo de 
atuação ou foco. Por isso 
é importante acompanhar 
e avaliar de perto todos 
os indicadores com base 
nos os fatores críticos de 
sucesso do negócio.

 • Estrutura de custos e 

despesas inadequadas 

– Muitas empresas têm 
difi culdade de conciliar 
sua estrutura de custos e 
despesas com o momento 
do negócio, e essa questão 
é um verdadeiro desafi o 
que exige uma nova for-
ma de pensar o negócio e 
aceitar alguns confl itos de 
escolhas. Para solucionar 
é necessário um ordena-
mento da relevância de 
cada um dos gastos e após 
esse esforço a empresa 
saberá onde ajustar seus 
custos e despesas.

 • Modelo de gestão in-

congruente – Existem di-
versos modelos e práticas 
de gestão empresarial, in-
clusive alguns que podem 
ser aplicados para todos 
os portes de empresas. 

Um bom ponto de partida 
é a defi nição do retorno 
mínimo exigido pelo acio-
nista através do ROIC, de 
onde se desdobram os 
indicadores que servirão 
como base para a criação 
de exemplos complexos 
como o VBM (gestão ba-
seada em valor). 

Mas independentemente do 
modelo escolhido é importante 
que a empresa tenha uma ideia 
bem clara e estruturada de 
cobrança e acompanhamento 
dos resultados, afinal não 
adianta ter os melhores dados 
e não analisá-los para gerar 
soluções para as adversidades 
identifi cadas.
 • Vulnerabilidade estra-

tégica – É comum que em-
presas fracassem quando 
não há um planejamento 
bem defi nido de como atin-
gir seus resultados. Isso 
acaba gerando frustrações 
e refl etindo diretamente 
em orçamentos frágeis e 
metas pobres ou muito 
“esticadas”. Uma forma de 
resolver é repensar cons-
tantemente na estratégia 
da empresa, analisando 
tanto o ambiente externo 
quanto interno e avaliando 
as forças competitivas. 
Com isso as capacidades 
e oportunidades fi carão 
claras e assim poderá de-
senvolver planos de como 
atingir os seus objetivos.

 • Incapacidade de resol-

ver problemas – Talvez 
essa seja a principal adver-
sidade das empresas, ca-
racterística essa que se re-
vela quando determinado 
objetivo não é alcançado. 
Ao contrário da empresa 
encontrar novas formas de 
solucionar o problema, ela 
aceita o fato de que não é 
capaz de resolvê-lo, sendo 
comuns frases como “os 
custos estão elevados”, 
“isto eu já tentei e não deu 
certo” ou “já tentamos isto 
no passado”.  

Uma alternativa para con-
tornar esta situação é adotar 
novas ações ao invés de justi-
fi cativas, exigindo uma análise 
dos problemas e novas formas 
de contorná-los, afi nal a justi-
fi cava pode ser aceita, mas a 
falta de atitude não.

(*) - É uma consultoria especializada 
na reestruturação e potencialização 

de PMEs.
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A região mais afetada 
é a do Nordeste, e o 
estado da Paraíba é o 

que concentra maior número 
de municípios, com 198 que 
comunicaram o problema à 
Secretaria Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil (Sedec). 
O professor Sérgio Koide, do 
Departamento de Engenharia 
Civil da UnB, explica que o que 
defl agra o processo da crise 
hídrica é o clima, mas a falta 
de planejamento faz com que a 
margem de segurança entre a 
oferta e a demanda seja muito 
pequena. 

“Com um bom planejamento 
e com investimentos, você con-
segue fazer uma gestão mesmo 
em situações de certa escassez 
de recursos”, explica. Para ele, 
o risco de insufi ciência de água 
para o abastecimento ocorre 
quando o planejamento não 
é cumprido, na medida que a 
oferta vai se aproximando da 
demanda. Ele explica que, no 
Distrito Federal, por exemplo, 
a Caesb sabia desde o ano 2000 
que a partir de 2005 a demanda 
se aproximaria perigosamente 
da oferta. Com respectivamente 
154 e 140 cidades em situação 
de emergência, os estados do 

Com respectivamente 154 e 140 cidades em situação de emergência, os estados do Rio Grande do 

Norte e Ceará, também sofrem sem água.

Papa: 
refugiados 
são maior 
tragédia 
depois

da II Guerra
O papa Francisco afi rmou 

ontem (22) que a situação 
dos refugiados e da imi-
gração é “a maior tragédia 
depois da Segunda Guerra 
Mundial”, durante audi-
ência na Praça São Pedro. 
Jorge Bergoglio animou os 
integrantes da fundação 
Migrantes a continuar seu 
empenho “para receber e dar 
hospitalidade aos refugiados 
e imigrantes, levando em 
conta os direitos e deveres 
recíprocos de quem acolhe 
e quem é acolhido”.

Ele completou dizendo 
que “não devemos esquecer 
que o problema dos refugia-
dos, dos imigrantes é hoje 
a maior tragédia depois da 
Segunda Guerra Mundial”. 
A fundação Migrantes foi 
fundada pela Conferência 
Episcopal Italiana e se encar-
rega de organizar a acolhida 
dos refugiados que chegam 
ao país (Agência Télam).

Resolução da Anvisa, pu-
blicada ontem (22) no Diário 
Oficial da União, proíbe a 
fabricação, a importação, a 
comercialização e o uso em 
serviços de saúde de termô-
metros e esfi gmomanômetros 
(medidores de pressão arte-
rial) com coluna de mercúrio. 
A determinação passa a valer a 
partir de janeiro de 2019.

A Anvisa aprovou uma série 
de medidas para retirar do 
mercado materiais de saúde 
que utilizam mercúrio na 
composição – entre elas, a 
proibição do uso de mercúrio 
em termômetros e medidores 
de pressão corporal com co-
luna de mercúrio e o uso de 
mercúrio e liga de amálgama 
não encapsulado em odon-
tologia. 

A decisão também inclui 
a proibição do uso desses 
equipamentos em serviços 
de saúde, que deverão fazer o 
descarte dos resíduos sólidos 
contendo mercúrio conforme 
normas defi nidas pela própria 
agência e por órgãos ambien-
tais estaduais e federais. A 
proibição dos termômetros e 
dos medidores de pressão com 
coluna de mercúrio é resulta-

A exposição a 1,2 miligramas de mercúrio por algumas horas 

pode causar bronquite química e fi brose pulmonar.

Amanhã, 24 de março, é 
comemorado o Dia mundial 
de Combate á Tuberculose. 
Mesmo com tratamento com-
pleto oferecido pelo SUS, são 
registrados 70 mil novos casos 
por ano e aproximadamente 
4,5 mil óbitos no Brasil, de 
acordo com o Ministério da 
Saúde. Toda atenção é ne-
cessária para diagnosticar a 
tuberculose, a doença infec-
ciosa mais mortal do mundo 
segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). 

A tuberculose é uma infl a-
mação bacteriana no pulmão. 
Tem como principais sintomas 
a febre constante, tosse prolon-
gada, cansaço excessivo, falta 
de apetite e, nos casos mais 
graves, tosse com sangue e pus. 
Pode ser transmitida pela tosse 
ou até mesmo a fala de alguém 
infectado. Acomete principal-
mente os pulmões, mas também 
pode afetar outros órgãos como 
pleura e rins. O tratamento é 
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Mais de 850 municípios 
brasileiros enfrentam 

problemas por falta de água
Em 2017, em todo o Brasil, já são 872 as cidades com reconhecimento federal de situação de 
emergência causada por um longo período de estiagem

Rio Grande do Norte e Ceará, 
também sofrem sem água. 

Segundo a meteorologista 
Morgana Almeida, chefe da 
previsão do tempo do Inmet, 
esta situação é refl exo de um 
acúmulo dos impactos causa-
dos pelo El Niño. “O El Niño é 
um fenômeno que acontece há 
cinco anos e atingiu seu ápice 
nos últimos três, o que levou 
o semiárido nordestino a uma 
situação de seca excepcional e 
isto impacta diretamente nos 
reservatórios que abastecem 

as cidades da região”. O estado 
do Ceará, por exemplo, vem 
enfrentando secas seguidas 
desde 2011, o que fez com que 
o volume de água armazenado 
esteja atualmente em 8,8% dos 
reservatórios, o menor em mais 
de vinte anos. 

Na Bahia, desde o mês pas-
sado, a Embasa determinou o 
racionamento de água em 13 
municípios da região Centro 
Norte do Estado, por causa da 
falta de chuvas. A Bahia está 
enfrentando “a pior seca dos 

últimos 100 anos”. Na Paraíba, o 
número de cidades com proble-
mas de abastecimento de água 
devido à estiagem aumentou 
60% em um ano. Segundo dados 
da Cagepa, a quantidade de cida-
des em racionamento eram 102 
no ano passado e, agora, são 198. 
O Distrito Federal decretou si-
tuação de emergência no fi m de 
janeiro, quando sofreu reduções 
signifi cativas no reservatório da 
Barragem do Rio Descoberto e 
atingiu o nível crítico abaixo de 
20% (ABr). 

Termômetro e medidor de pressão 
com mercúrio serão proibidos

do da Convenção de Minamata, 
assinada pelo Brasil e por mais 
140 países em 2013 e que tem 
como objetivo eliminar o uso 
de mercúrio em diferentes pro-
dutos, como pilhas, lâmpadas e 
equipamentos para saúde.

O impacto da contaminação 
do meio ambiente por mercúrio 
está ligado diretamente aos 
riscos provocados pela exposi-
ção ao mercúrio para a saúde 
humana. Dados do Ministério 
do Meio Ambiente revelam 
que a exposição a 1,2 miligra-
mas de mercúrio por algumas 

horas pode causar bronquite 
química e fi brose pulmonar 
em seguida. O mercúrio pode 
causar problemas ao sistema 
nervoso central e à tireoide, 
caso a exposição ao material 
ocorra por períodos longos. 
Entre as formas existentes 
de mercúrio, há o metil-Hg, 
considerada a mais tóxica aos 
organismos superiores, em 
especial aos mamíferos. Ele se 
acumula no sistema nervoso 
central, causando disfunção 
neural, paralisia e pode levar 
à morte (ABr).

Tuberculose mata 4,5 mil pessoas 
por ano no Brasil

longo, pode durar seis meses, 
mas, a depender do caso, o pa-
ciente pode apresentar melhora 
signifi cativa logo nas primeiras 
semanas. 

A pneumologista da Aliança 
Instituto de Oncologia, Dra. 
Lícia Stanzani adverte que é 
necessário realizar o trata-
mento durante todo o período 
mesmo diante da aparente me-
lhora, caso contrário a doença 
pode voltar ainda mais forte. 

“Normalmente, o tratamento 
dura seis meses. Se o paciente 
interromper precocemente o 
processo, há risco do bacilo da 
tuberculose se tornar resistente 
e então o o prazo pode aumen-
tar para nove meses até um 
ano”. Quando realizado corre-
tamente, o percentual de cura 
é animador: 88% dos infectados 
conseguem se livrar da doença 
(Fonte: Aliança Instituto de 
Oncologia).

Ex-presidente 
do Chile 
anuncia nova 
candidatura

O ex-presidente do Chile Se-
bastian Piñera, que liderou o país 
entre os anos de 2010 e 2014, lan-
çou ofi cialmente sua candidatura 
para tentar ser o representante de 
centro-direita nas eleições pre-
sidenciais de novembro. Piñera 
lançou a campanha “Vamos Chile” 
e criticou a atual presidente do 
país, Michelle Bachelet.

“O Chile perdeu sua liderança 
na América Latina, que tínha-
mos conquistado com tanto 
esforço. Enquanto o mundo vai 
adiante, nós estamos parados, 
sem quase crescer, sem criação 
de postos de trabalho, com salá-
rios e aposentadorias cada vez 
menores, sem investimentos e 
produtividade cada vez menor”, 
disse aos correligionários.

Todas as pesquisas de intenção 
de voto mostram que o ex-presi-
dente é favorito na disputa, com 
o apoio de 24% dos chilenos. No 
entanto, sua candidatura sofre 
muitas críticas por “confl itos 
de interesse”, já que Piñera é 
um dos maiores empresários do 
país e também um dos mais ricos 
(ANSA/CON ANSA).
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Ranço ideológico.
Até quando?

As notícias sobre a 

Operação “Carne 

Fraca” merecem uma 

profunda refl exão sobre 

a produção de alimentos 

no Brasil

Temos uma cadeia produ-
tiva efi ciente. Consegui-
mos produzir uma quan-

tidade fantástica de alimentos, 
com qualidade e ética. Em 
2017, serão quase 30 milhões 
de toneladas de proteínas 
animais, 37 bilhões de litros 
de leite e 215 milhões de tone-
ladas de grãos. Respeitamos o 
meio ambiente e as relações de 
trabalho. Não podemos esque-
cer que produzimos grãos em 
pouco mais de 60 milhões de 
hectares e são 170 milhões de 
hectares de pastagens. 

Dados publicados recente-
mente comprovam a preser-
vação de aproximadamente 
62% do território nacional. 
No campo trabalhista, lidamos 
com uma legislação ultrapassa-
da e inadequada, o que muitas 
vezes nos deixa à mercê de 
sermos incluídos em listas 
“sujas” de trabalho irregular, 
sem nenhuma razão técnica. 
Mesmo assim, é preciso dizer 
com orgulho que o campo gera 
1/3 dos empregos do país, além 
de 23% do Produto Interno 
Bruto. E mais: cerca de 40% 
das nossas exportações saem 
do setor rural. Geramos rique-
za, empregos e impostos.

Se há desvios de conduta, 
esses devem ser banidos. A 
corrupção é endêmica no 
Brasil e deve ser punida, como 
qualquer outro crime. Sobre 
punições, o Brasil precisa de 
uma revisão de conceitos. 
Basicamente punições devem 
ser aplicadas, sem dó nem pie-
dade. A “lei de Gerson” tem que 
acabar! Em outros países, as 
coisas funcionam justamente 
porque punições são aplicadas. 
Simples assim.

Voltando à Operação “Car-
ne Fraca”, me impressiona o 

despreparo e a falta de co-
nhecimento de parte da mídia 
brasileira. Há erros grosseiros 
nas divulgações. É falta de co-
nhecimento, sensacionalismo 
ou irresponsabilidade? 

Um dos papeis da imprensa é 
informar fatos e alertar a socie-
dade sobre os acontecimentos. 
Porém, com imparcialidade. 
Esse é o conceito. O que es-
tamos vendo é a exacerbação 
de um certo “ranço” que há 
contra o setor produtivo.  A 
raiz é profunda. 

A mídia é, sem dúvida, a 
entidade que mais exerce 
infl uência sobre as pessoas. E 
as pessoas gostam de notícias 
negativas. Isso, por sua vez, 
gera a famosa teoria: “Sangue 
vende.” Eis a razão para apro-
veitar uma notícia negativa 
na essência e dar mais uma 
bordoada em quem, na visão de 
alguns, representa o cerne do 
conservadorismo no Brasil.

O objetivo de impactar a po-
pulação urbana foi alcançado. 
Basta vermos os comentários 
e memes postados nas redes 
sociais. Não se trata, apenas, 
de bradar contra a comunica-
ção exagerada de quem não 
conhece a produção. O agro 
também tem sua culpa. Nos 
comunicamos muito mal com 
a sociedade. Não contamos 
direito a nossa história. Com 
isso, deixamos um enorme es-
paço para que outros a contem 
por nós. 

Com o viés que lhes convier. 
O fato é que falamos para nós 
mesmos. E, com isso, comete-
mos um grande pecado. Não 
comunicar às pessoas sobre 
como são produzidos os ali-
mentos que elas necessitam 
todos os dias é muito grave. 
Não temos desculpas. Somos 
fortes, somos essenciais para 
geração de empregos, de rique-
za, de exportações, de comida 
na mesa das pessoas.

Essa é a nossa verdadeira 
história. Devemos contá-la.

(*) - É CEO da Associação Nacional 
da Pecuária Intensiva - ASSOCON.

Fernando César Nunes Saltão (*)

A - Renda para Crianças 
Mais de 9 milhões de paulistas poderão doar parte de seu imposto de renda 
para ajudar projetos sociais. Os contribuintes tem a opção de destinar 
3% do imposto de renda devido de Pessoa Física para o Fundo Estadual 
da Criança e do Adolescente. Há a possibilidade também de, quem tiver 
imposto a restituir, realizar as doações. Ao comprovar à Receita que fez 
uma destinação, o valor é descontado do imposto já retido na fonte e 
não representa um custo a mais para o contribuinte. É uma maneira de 
ser solidário, sem colocar um dinheiro extra. Além disso, as empresas 
podem fazer as destinações, de até 1% do imposto de renda devido, 
durante o ano todo (www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br).

B - Projetos Sociais 
O curso online de Avaliação Econômica de Projetos Social está com 
inscrições abertas até o próximo dia 26. Os interessados devem realizar 
a inscrição no site (http://www.redeitausocialdeavaliacao.org.br/curso-
modulo/cursos-online/). As aulas, que terão início no dia 4 de abril, são 
voltadas para gestores de projetos sociais de Organizações da Sociedade 
Civil (OSC), órgãos governamentais, institutos e fundações empresariais. 
Os participantes precisam ter noção básica de matemática fi nanceira, 
estatística e experiência em Excel. O curso é dividido em 34 horas, sendo 
14 horas teóricas e 20 dedicadas à elaboração do trabalho de conclusão. O 
objetivo é que os alunos sejam capazes, ao fi nal da formação, de mensurar 
o impacto de projetos sociais e calcular o retorno econômico das atividades 
realizadas. Outras informações (www.fundaçãoitausocial.org.br).

C - Trabalho Temporário
Hoje (23), o Grupo Umana, uma das mais importante consultoria de 
RH da Itália, reune empresários e entidades do setor em encontro 
para promover um debate sobre as condições do trabalho temporário, 
o cenário conceitual, suas bases legais e importância socioeconômica 
no País e no mundo. O evento acontece às 18h45, no Renaissance São 
Paulo Hotel, com palestra dos advogados João Cordeiro e Adriano 
Mota, autores do livro “Trabalho Temporário - Práticos Fundamentos 
da Lei 6.019/74”, seguido de jantar. Contará com a presença de Maria 
Raffaella Caprioglio, presidente do Grupo Umana, e Cristian Giuriato, 
CEO da Umana Brasil e do Conselho Consultivo Nacional da Asserttem. 
No Brasil, cerca de um milhão de pessoas atuam em regime de trabalho 
temporário. Informações: (www.umanabrasil.com).

D - Imóveis nos EUA
Os brasileiros continuam com apetite para investir e morar nos EUA, 
com preferência pelas cidades de Orlando, Miami e Fort Lauderdale. 
As ‘vacation homes’ estão entre os imóveis mais procurados, localizados 
em condomínios fechados, com completo club house, segurança 24 
horas e alguns até com campos de golfe, o que garante a valorização, já 
que é possível alugar a propriedade quando não estiver sendo usada. 
“Orlando possui esse formato de casas de férias”, conta Daniel Rosen-
thal, idealizador e organizador do Investir USA Expo, o maior evento 
latino-americano de investimentos imobiliários nos EUA, que acontece 
no dias 7 e 8 de abril, no Centro de Convenções Frei Caneca. Inscrições: 
(www.investirusaexpo.com.br).

E - Startups e Corporações 
A Liga Ventures está encerrando o período de inscrições para o 1° ciclo 
de aceleração da Liga AutoTech. O programa prospecta, seleciona e 
acelera startups em conjunto com grandes empresas dos setores de 
mobilidade, transporte, logística e da indústria automobilística. Fazem 
parte do projeto as empresas Mercedes-Benz, Eaton, Sascar, Ticket Log 
e Repom. O objetivo é descobrir novos talentos por meio de startups 
inovadoras e assim conectá-los a grandes empresas do setor para que 
explorem oportunidades de negócio juntos. Uma ótima oportunidade 
de passar por uma experiência única, aprendendo a fazer negócios com 
empresas que são referências no mercado. Inscrições pelo site (http://
liga.ventures/autotech/).

F - IR Solidário
Começa neste sábado (25), e vai até o dia 26 de abril, o auxílio gratuito à 
população no momento de preencher a declaração do Imposto de Renda, 
realizado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria com 
a Receita Federal. O projeto IR Solidário é aberto à comunidade e ofe-
recerá o serviço entre segunda-feira e sábado no bairro de Higienópolis. 
De segunda à sexta-feira das 14h00 às 17h00; e aos sábados das 9h00 às 
16h00. Serão atendidas 20 pessoas por dia e, portanto, os interessados 
deverão agendar o seu horário pelos telefones: 2766-7047 e 2766-7028, 
exclusivamente às segundas, quartas ou sextas-feiras.

G - Ciência Avançada 
As inscrições para a Escola São Paulo de Ciência Avançada em Proteô-
mica Baseada em Espectrometria de Massas estão abertas até 9 de abril. 
O curso será realizado de 28 de agosto a 6 de setembro no campus do 
CNPEM, em Campinas. São 90 vagas para mestrandos, doutorandos e 
pós-doutorandos, sendo 35 brasileiros e 55 estrangeiros. Para manuten-
ção dos estudantes selecionados que venham de outras cidades, estados 
e países, os benefícios oferecidos são passagens aéreas, despesas de 
transporte e diárias na cidade que sediará a escola. As inscrições  são 
gratuitas e a seleção será feita com base na análise do currículo e da carta 
de interesse. Mais informações: (http://pages.cnpem.br/ms/spsas).

H - São Paulo de Literatura  
A Secretaria da Cultura do Estado está com inscrições abertas para o 
Prêmio São Paulo de Literatura 2017. O prazo para escritores e editoras 
se inscreverem vai até 20 de abril e podem concorrer romances em 
duas categorias: “Melhor Livro do Ano” e “Melhor Livro do Ano – Autor 
Estreante” – esta última dividida em duas modalidades “Autores com 
Mais de 40 Anos de idade” e “Autores com Menos de 40 Anos de idade”. 
Desde que foi criado, o Prêmio teve participação de mais de 1.700 livros 
e premiou 22 romances, contribuindo de forma decisiva para dar visibi-
lidade não só às obras vencedoras, mas também aos trabalhos fi nalistas. 
Mais informações e inscrições: (www.cultura.sp.gov.br).

I - Física na Espanha
Brasileiros podem se candidatar a uma oportunidade de doutoramento 
em Física na Espanha. A posição foi aberta pelo Centro de Física da 
Matéria Condensada da Universidade Autónoma de Madrid. O selecio-
nado trabalhará em pesquisa com transporte quântico experimental e 
receberá bolsa por quatro anos. O projeto de pesquisa terá início em 
junho. Os candidatos devem ter mestrado, de preferência em Física ou 
disciplina relacionada. Experiência em física da matéria condensada 
experimental é desejada. Os interessados devem enviar carta, curricu-
lum vitae, histórico escolar e duas referências para Eduardo J. H. Lee, 
professor brasileiro na Universidade Autónoma de Madrid: (eduardo.
lee@uam.es).

J - Enxoval do Bebê
Com 40% de sua vendas ao mês representadas por brasileiros, a loja 
MacroBaby, em Orlando, referência entre mamães e papais quando o 
assunto é o enxoval do bebê, deve verifi car um crescimento de aproxi-
madamente 20% nesse percentual com o início de um benefício exclusivo 
para o consumidor brasileiro: o parcelamento em até 12 meses nos cartões 
de crédito Visa, Mastercard e Amex. “Nos Estados Unidos a prática de 
parcelamento não é comum, mas os brasileiros sempre perguntavam se 
poderiam parcelar. O projeto levou algum tempo para ser desenvolvido”, 
afi rma Richard Harary, CEO da loja. A forma de pagamento está dis-
ponível tanto para compras na loja física como no e-commerce. Outras 
informações: (www.macrobaby.com.br). 
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D - Imóveis nos EUA
Os brasileiros continuam com apetite para investir e morar nos EUA,

A estimativa está próxima 
da esperada pelo mercado 
financeiro, que projeta 

expansão do PIB de 0,48%. 
Em 2016, o PIB teve queda de 
3,6%. Para 2018, a estimativa é 
de expansão do PIB em 2,5%. A 
projeção para a infl ação, medida 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) é 
4,3% este ano, e 4,5% em 2018. 

A estimativa anterior do 
governo para a infl ação este 
ano era 4,7%. O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
reafi rmou que não está descar-
tado o aumento de impostos 
e disse que o valor do contin-
genciamento será a “combina-
ção possível”. Segundo ele, o 
objetivo principal é cumprir 
a meta fi scal de 2017, com 
um défi cit previsto de R$ 139 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Infl ação ofi cial 
acumula taxa de 
4,73% em 12 meses

A prévia da infl ação ofi cial, 
medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo – 15 
(IPCA-15), registrou uma varia-
ção de 0,15% em março. A taxa é 
inferior ao 0,54% de fevereiro e ao 
0,43% de março de 2016.

Segundo dados divulgados 
ontem (22) pelo IBGE, o IPCA-
15 acumula taxa de 4,73% em 
12 meses, próximo ao centro 
da meta de infl ação do governo 
federal, que é de 4,5%. No ano, a 
prévia da infl ação ofi cial acumula 
taxa de 1%. O 0,15% de março é o 
menor índice mensal do IPCA-15 
desde agosto de 2014 (0,14%). É 
também o menor registro para 
meses de março desde 2009 
(0,11%).

O principal responsável pela 
queda da taxa de infl ação entre fe-
vereiro e março foram os transpor-
tes, que tiveram defl ação (queda 
de preços) de 0,16%. O resultado 
foi motivado pelas variações na 
gasolina (-1,06%), no etanol 
(-2,69%) e nas passagens aéreas 
(-9,71%). Os alimentos também 
tiveram queda de preços pelo 
segundo mês consecutivo. Desta 
vez, a defl ação foi de 0,08%, devi-
do à variação em produtos como 
feijão-carioca (-10,36%), feijão-
preto (-8,27%), frango inteiro 
(-2,39%) e carnes (-1,31%).

Por outro lado, os gastos com 
habitação evitaram uma queda 
maior da infl ação, ao aumentarem 
em 0,64% na prévia de março. O 
principal responsável por esse 
movimento foi o custo da energia 
elétrica, que subiu 2,45% e res-
pondeu por mais da metade da 
infl ação no período (ABr).

A 48ª rodada do Indicador de 
Atividade da Micro e Peque-
na Indústria, encomendado 
pelo Sindicato das Micro e 
Pequenas Indústrias (Simpi) 
ao Datafolha, mostra quais 
as reformas são aguardadas 
em prol do desenvolvimento 
do próprio negócio e do País. 
Para 55% dos entrevistados, 
a Reforma Tributária trará 
mais benefícios às empresas, 
seguida pela Reforma Política 
(23%), Reforma Trabalhista 
(19%) e, por fi m, a Reforma 
Previdenciária (2%). 

A ausência de capital de giro 
segue como principal agra-
vante contra o desempenho 
das indústrias. Para 61% dos 
entrevistados, o capital da pró-
pria empresa é muito pouco, o 
que traz difi culdades; apenas 
4% consideram seu capital 
como mais do que sufi ciente. 
No mês de fevereiro, somente 

Reforma Tributária trará mais benefícios às empresas.
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Governo reduz projeção do 
crescimento da economia

A economia brasileira deve apresentar crescimento de 0,5% este ano, segundo estimativa para o PIB, 
divulgada ontem (22), em Brasília, pelo Ministério da Fazenda. A projeção anterior era 1%

Em janeiro, no Fórum Eco-
nômico Mundial, em Davos, na 
Suíça, Meirelles tinha afi rmado 
que o PIB chegaria ao quarto 
trimestre com expansão de 
2% na comparação com o 
mesmo trimestre de 2016. No 
início deste mês, na reunião do 
Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social, o ministro 
tinha dito que o crescimento na 
comparação trimestral fi caria 
em 2,4%. “O importante é a 
comparação trimestral [trimes-
tre contra trimestre do ano an-
terior]. É esse número que dá a 
sensação térmica da economia”, 
explicou o secretário de Polícia 
Econômica do Ministério da Fa-
zenda, Fabio Kanczuk. Ele não 
informou o impacto da revisão 
do PIB sobre o Orçamento em 
2017 (ABr).

bilhões. Apesar de encerrar o 
ano com expansão de 0,5%, o 
PIB registrará crescimento de 
2,7% no quarto trimestre deste 

ano (outubro a dezembro) em 
relação ao mesmo trimestre de 
2016, informou o Ministério da 
Fazenda. 

Reforma Tributária é essencial 
na retomada do negócio

6% tiveram acesso a linhas de 
crédito para pessoas jurídicas, 
ante 11% em janeiro; 21% re-
correram ao cheque especial 
e 4% utilizaram empréstimos 
pessoais em bancos. 

De acordo com o presidente do 
Simpi, Joseph Couri, este é um 
cenário que vem se agravando 
desde setembro de 2014, início da 
crise. “Sem o crédito, a empresa 
não anda. Ela não consegue se 
manter com o próprio capital 

e falta crédito no mercado, 
enquanto os juros do cheque es-
pecial e do empréstimo pessoal 
são impagáveis. E gerir com a 
falta de dinheiro em caixa pode 
causar calotes de despesas, 
atraso no pagamento de bene-
fícios trabalhistas, demissões e 
até o fechamento do negócio. 
Faltam medidas governamen-
tais que atendam esta questão, 
ou haverá a deterioração do 
mercado interno”.

A proibição ao uso de animais em testes para produção 
de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal 
recebeu o aval da Comissão de Ciência e Tecnologia do 
Senado. A proposta proíbe testes de ingredientes e de 
produtos cosméticos, veda o comércio de produtos que 
tenham sido testados em animais e incentiva técnicas 
alternativas para avaliar a segurança das formulações, 
conforme emendas apresentadas pelo relator, senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Randolfe propõe um prazo de três anos para que as 

empresas possam atualizar sua política de pesquisa 
e desenvolvimento e adaptar sua infraestrutura para 
um modelo de inovação responsável. Ele lembra que a 
proposição não gera qualquer impacto no desenvolvi-
mento de medicamentos e vacinas, pois se restringe ao 
teste de cosméticos e produtos de higiene pessoal 

Em defesa do projeto, Gleise Hoffmann (PT-PR) 
destacou a efi ciência da utilização de métodos alterna-
tivos, em substituição a teste com animais. “Isso sem 
falar dos modernos processos de análise genômica e 

sistemas biológicos in vitro, que vêm sendo muito bem 
utilizados por pesquisadores brasileiros”, completou 
a senadora.

Assim como Gleisi, Randolfe disse considerar a 
aprovação da proposta um dever moral do Congresso. 
“Enfatizamos que todos os testes que envolvam ani-
mais têm o potencial de causar tanto sofrimento físico 
quanto psicológico, criando uma obrigação moral de 
eliminar o seu uso indiscriminado”, afi rmou o relator 
(Ag.Senado).

Uso de animais em teste para cosmético
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O que a meritocracia tem 
a ver com o aumento

do desemprego?

Nada! Já faz 15 anos, o 

mercado foi inundado 

por uma onda chamada 

Meritocracia

Baseado em um modelo 
no qual as pessoas são 
premiadas de forma 

diretamente proporcional ao 
desempenho obtido (entregas 
e resultados frente aos desafi os 
existentes), a meritocracia se 
tornou uma verdadeira febre 
entre as empresas brasileiras 
como se ela, por si só, fosse o 
passaporte para um mundo de 
fantasia e felicidade.

Foram inúmeras vezes que 
em nossa primeira reunião com 
os clientes, ainda no “briefi ng” 
para entender quais os resulta-
dos que as empresas realmente 
precisavam, recebíamos a 
demanda de implantarmos a 
meritocracia, mesmo antes de 
termos tempo de entender os 
reais problemas que afetava 
a rentabilidade dos negócios. 
E, se ao mesmo tempo que 
esse paradigma (modelo) 
de governança impulsionou 
algumas empresas a melhorar 
ainda mais seus resultados, 
porque desenvolve justamen-
te a motivação no dia a dia, 
para outras foi uma completa 
catástrofe.

Meritocracia, assim como 
qualquer modelo de gover-
nança (holocracia, tempo 
de serviço...), requer que o 
grupo de pessoas que traba-
lham na organização tenha os 
recursos mínimos necessários 
para que pratiquem o modelo 
e os melhores tenham suas 
justas recompensas por isso, 
conforme as políticas internas 
pré-estabelecidas e baseadas 
em fatores objetivos, comu-
nicados e compreendidos por 
todos. Meritocracia não é em 
hipótese alguma um modelo 
que impõe prejuízo àqueles 
que não conseguiram alcançar 
seus resultados quer seja por 
meio de assédio, constrangi-
mento ou desligamento. 

Não se pode responsabilizar 
a meritocracia por situações 
como: “Não bateu meta? Está 
demitido!” “Não cumpriu o 
prazo do projeto? Rua!” “Você é 
bom, bateu suas metas do ano, 
mas outro alcançou resultados 
melhores: Por isso você está 
dentro dos 15% que devem 
ser demitidos”. 

O que deve ser responsa-
bilizado por esses fatos é um 
modelo de gestão defi ciente 
e liderança irresponsável, 
que se baseiam em modelos 
de avaliação de desempenho 

subjetivos e no despreparo dos 
líderes que, ao invés de serem 
condicionados a avaliarem 
seus comandados levando em 
consideração não apenas o 
desempenho, mas também o 
empenho, são condicionados 
em encontrar o culpado e a 
justifi cativa baseada em fatos 
e dados para isso.

Uma conclusão que de certa 
forma parece óbvia, mas que al-
gumas organizações se deram 
o direito de não compreender 
é que, ao invés de criar um 
grupo forte e competitivo, a 
superfi cialidade e o imedia-
tismo utilizados na aplicação 
da meritocracia, criou grupos 
nos quais o medo de perder o 
emprego e o “vale tudo” por 
resultados começou a guiar as 
atividades. 

O resultado não poderia ser 
outro senão a difi culdade de 
se realizar a gestão das pes-
soas (o capital humano em 
si), desenvolver habilidades e 
tornar as organizações lugares 
de aprendizado, crescimento 
e geração de melhores resul-
tados. Além disso, ajudou a 
criar um estigma infundado 
naqueles que não conhecem 
o modelo tornando-se críticos 
vazios. Que fi que claro que 
demissão é, antes de mais 
nada, fruto da inadequação 
dos comportamentos dos co-
laboradores perante os valores 
das organizações. 

A empresa que busca reco-
nhecer e recompensar seus 
funcionários e colaboradores 
com base no mérito aumenta 
signifi cativamente sua chance 
de atrair e reter pessoas e, 
quando aplicada da forma sere-
na e rigorosa, gera sentimento 
de pertencimento e motivação, 
no qual é possível aos líderes 
extrair o melhor de cada pessoa 
a serviço da organização e do 
crescimento do ser humano. 
Basta ver uma pesquisa realiza-
da nos Estados Unidos em mais 
de 15 setores da economia que 
concluiu que mais de 70% dos 
pedidos de demissão ocorreu 
por falta de reconhecimento 
no trabalho. 

A meritocracia, como o 
próprio nome diz, premia o 
mérito, por isso ela não aceita 
ser tratada sem esforço nem 
atenção.

 
(*) - É fundador da Telos Resultados. 

Atua como consultor de empresas em 
implantação de Modelos de Gestão 
em diversos segmentos, incluindo 

setor Atacadista/Distribuidor, 
Distribuidor Farmacêutico, Varejo, 

Logística, Aviação, Indústria, 
Energético, entre outras

(luiz@telosresultados.com.br).

Luiz Muniz (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

A CPI da Previdência foi 
criada com assinaturas válidas 
de 61 parlamentares, informou 
a Secretaria-Geral da Mesa 
Diretora do Senado. O reque-
rimento para criação da CPI 
foi protocolado pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS). O Senado 
tem 81 parlamentarese, para 
instalar, uma CPI é necessário 
o mínimo de 27 assinaturas. 
O requerimento foi lido em 
plenário com 58 assinaturas e 
teve mais adesões. 

Lido no plenário pelo vice-
presidente da Casa, Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB), 
o requerimento diz que a 
comissão vai “investigar a 
contabilidade da Previdência 
Social, esclarecendo com 
precisão as receitas e des-
pesas do sistema, bem como 
todos os desvios de recursos, 
sejam anistias, desonerações, 
desvinculações, sonegação 
ou qualquer outro meio que 
propicie a retirada de fontes 
da Previdência, focando não 
somente nos valores, mas 
também nos beneficiários 

Paulo Paim protocola requerimento de abertura

da CPI da Previdência.

Dezessete senadores da base 
do governo reuniram-se ontem 
(22) com o presidente Michel 
Temer e o ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, no Palácio 
do Planalto. Após Padilha apre-
sentar dados para confi rmar a 
necessidade de uma reforma da 
Previdência, os senadores criti-
caram a forma como o governo 
tem trabalhado a comunicação 
de seu ponto de vista.

Ao sair, o senador Cristovam 
Buarque (PPS-DF) disse que 
a maioria dos parlamentares 
que participaram da reunião 
entende que os argumentos do 
governo não têm convencido a 
opinião pública dos benefícios 
que a reforma trará para a po-
pulação. “Todos falaram que o 
governo não está conseguindo 
vender o peixe para a opinião 
pública. A ideia passada é de 
que não [afeta] algum setor, 
mas que todos estão sendo 

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF).

A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado aprovou 
ontem (22) a proposta que 
revoga o dispositivo que im-
pedia o Congresso de entrar 
em recesso sem a aprovação 
do projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

A proposta foi apresentada 
pelo senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB) e pretende 
revogar o parágrafo segundo 
do Artigo 57 da Constituição. 
O senador argumenta que a 
mudança é importante para dar 
ao Congresso um prazo maior 
para conduzir o processo de 
elaboração da LDO, sem que se 
tenha que votar o tema apressa-
damente dentro do prazo fi xado 
constitucionalmente.

Na justifi cativa, ele registra 
que, em 2014 e 2015, chegou-se 
ao fi nal do semestre sem que a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) tivesse sido aprovada, em 

função da exiguidade do prazo 
para sua discussão e votação. 
Acrescenta ainda que o trâmite 
simultâneo no Congresso do 
projeto de Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e o da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) no segundo 
semestre não tem impedido a 
fi xação de metas relevantes para 
as propostas de Orçamento.

O relator da PEC, Antônio 
Anastasia (PSDB-MG), apresen-
tou parecer favorável à proposta 
de Cunha Lima, registrando que 
“a falta de efetividade da regra 
constitucional que se pretende 
revogar não tem provocado pre-
juízo ao processo de elaboração 
da Lei Orçamentária Anual, 
nem tem sido empecilho para a 
fi xação das importantes metas 
estabelecidas na execução da 
proposta orçamentária para o 
ano seguinte”. A PEC segue 
para votação no plenário (Ag.
Senado).

Relator da PEC, Antônio Anastasia (PSDB-MG).
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Marcelo Camargo/ABr

Ajuda do governo 
paulista na crise 
hídrica

O senador Roberto Rocha 
(PSB-MA) lembrou ontem 
(22) o Dia Mundial da Água e 
aproveitou para cumprimentar 
o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, pela colabo-
ração com outros estados no 
combate à crise hídrica. 

Segundo Rocha, o uso de 
bombas hidráulicas empres-
tadas pelo governo paulista 
antecipou a chegada das águas 
da transposição do Rio São 
Francisco, e a mesma técnica 
será usada para enfrentar a 
escassez de água no Distrito 
Federal.

O senador ainda destacou 
as estratégias promovidas 
pelo governo de São Paulo, 
com o envolvimento da popu-
lação, e que evitou o colapso 
no abastecimento de água na-
quele estado, classificando as 
medidas de Alckmin como ati-
tudes de estadista. “A questão 
da água está muito acima das 
disputas partidárias: é uma 
questão humanitária. Quando 
se unem, os estados podem 
fazer mais pelos brasileiros, 
afinal, somos um país só”, 
concluiu (Ag.Senado).

Criação de 
fundo para 
fi nanciar 
campanhas 
eleitorais

A senadora Ângela Portela 
(PT-RR) defendeu a aprova-
ção de projeto de sua autoria 
que institui o Fundo de Fi-
nanciamento das Campanhas 
Eleitorais. Os recursos se-
riam previstos no Orçamento 
da União, sendo autorizada 
também a doação de pessoas 
físicas e empresas. Nos anos de 
eleição, os valores arrecadados 
seriam destinados aos partidos 
e candidatos, como única fonte 
de dinheiro permitida para a 
realização das campanhas.

De acordo com a proposta, 
que aguarda votação na Comis-
são de Constituição e Justiça, 
seria proibida a doação de cida-
dãos ou empresas diretamente 
a um candidato ou partido. Na 
opinião de Ângela, a medida é 
importante para combater a 
corrupção. “As investigações 
sobre corrupção no país, em 
especial a Operação Lava 
Jato, mostram a concentração 
extrema dos recursos doados 
nas mãos de poucos doadores. 
Algumas empresas de grande 
parte, com interesse em negó-
cios com o governo, concentra-
das nos setores fi nanceiro e da 
construção civil, respondiam 
por mais de 90% de todas as 
doações” (Ag.Senado).

Pela proposta, da senadora 
Lúcia Vânia (PSB-GO), 
o SUS fi ca obrigado a 

realizar o exame em mulheres 
jovens com elevado risco de 
câncer de mama ou que não 
possam ser expostas à radiação. 
Em qualquer caso, é necessário 
que o exame seja indicado por 
um médico.

Ao justifi car o projeto, Lúcia 
argumentou que a ecografi a 
é um “exame capaz de diag-
nosticar casos de câncer de 
mama assintomáticos, mas 
não identifi cados por meio 
de mamografi a em mulheres 
jovens, com alta densidade 
mamária e com história fa-
miliar da doença”. Quando a 
mama é densa, fi ca mais difícil 
detectar tumores por meio da 
mamografi a. Para a relatora, 
senadora Angela Portela 
(PT-RR), a mudança na lei 
contribuirá para a detecção 
precoce do câncer de mama, 
o que “signifi ca aumentar a 

Senadora Ângela Portela (PT-RR) foi a relatora do projeto 

aprovado.
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Ultrassonografi a mamária pelo SUS 
a partir dos 40 anos é aprovada

Mulheres entre 40 e 49 anos poderão ter acesso a ultrassonografi a mamária pelo SUS a depender do 
projeto aprovado de forma terminativa ontem (22) pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS)

estabeleceu a idade de 50 anos 
para esse exame. Ele elogiou a 
proposta de Lúcia Vânia. “Acho 
que todos os métodos não inva-
sivos para tentar o diagnóstico 
são extremamente positivos”,  
disse Caiado.

A ultrassonografi a ou ecogra-
fi a mamária é um exame feito 
com um aparelho que emite 
ondas de ultrassom e, através 
do registro do eco, fornece 
informações sobre a textura e 
o conteúdo de nódulos mamá-
rios. É um método diagnóstico 
seguro, não invasivo e indolor, 
que não usa raios-X. Pesqui-
sas indicam que a exposição 
excessiva à radiação aumenta 
o risco de câncer de mama. 
A ecografi a da mama é feita, 
principalmente, como método 
diagnóstico complementar no 
caso de mamografi as inconclu-
sivas, em mulheres com mamas 
densas ou com importantes 
fatores de risco para câncer de 
mama (Ag.Senado).

sobrevida e as chances de 
cura” das pacientes. 

O senador Eduardo Amorim 
(PSC-SE), afi rmou que esse 
tipo de reforço no combate ao 
câncer “nunca é por demais”. 
O senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), vice-presidente da 

CAS, lembrou que, ainda como 
deputado, trabalhou pela ante-
cipação da mamografi a para ser 
feita pelo SUS a partir dos 40 
anos de idade. Ele disse que a 
matéria foi aprovada, mas o tex-
to foi revogado por uma portaria 
do governo Dilma Rousseff, que 

CPI da Previdência é criada com 
assinatura de 61 senadores

desses desvios”. Ao protocolar 
o pedido de criação da CPI da 
Previdência, Paim disse que o 
é analisar os números do setor, 
identifi car casos de fraudes e 
sonegações e rebater a tese de 
que o setor é defi citário. 

Para a instalação da comis-
são e o início dos trabalhos, os 
líderes partidários devem indi-
car os parlamentares que vão 
integrá-la. Serão sete titulares e 

cinco suplentes. O prazo para 
a conclusão dos trabalhos é 
de 120 dias, prorrogável por 
mais 60 dias, caso haja apro-
vação no plenário do Senado. 
Atualmente, a Câmara dos De-
putados discute, em comissão 
especial, a proposta que trata 
da reforma da Previdência e 
faz alterações na idade para 
aposentadoria e no prazo de 
contribuição (ABr). 

Opinião pública ‘precisa entender’ 
a reforma da Previdência

prejudicados por ela [reforma]”, 
disse o senador. “Aprovar sem 
a opinião pública entender 
os motivos da reforma é um 
problema para a democracia”, 
afi rmou.

Ainda segundo Buarque, foi 
unânime o apoio dos parlamen-
tares à retirada de servidores 
estaduais e municipais da refor-
ma da Previdência. Na avaliação 

do senador, essa mudança de 
posição do governo federal 
fortalecerá a aprovação da re-
forma previdenciária. “Todos se 
mostraram favoráveis à retirada 
dos estados. Aliás, questiona-
ram muito isso. Em diversos 
momentos, foi dito que foi um 
erro ter incluído eles [estados 
e municípios] nessa [proposta] 
de reforma”, disse (ABr).

Recesso parlamentar sem 
aprovação do Orçamento

O vice-presidente executivo da Central Brasi-
leira do Setor de Serviços (Cebrasse), Ermínio 
de Lima Neto, criticou  a imagem do empresário 
como um explorador dos trabalhadores. “A visão 
que todo empresário é inidôneo é totalmente 
errada. O que temos de fazer são leis que não 
devem prejudicar os que trabalham pelo País”, 
afi rmou em audiência pública da comissão es-
pecial que analisa a reforma trabalhista.

Ele criticou a possibilidade do aumento da multa 
por empregado não registrado, de um salário mí-
nimo (atualmente R$ 937) para R$ 6 mil, prevista 
na proposta. “Multa de R$ 6 mil é deixar na mão do 
fi scal a decisão do que é certo e errado. O fi scal hoje 
é o cara que mais tem poder, porque ele investiga, 
multa e julga”. Outro tema defendido por Lima Neto 
é que o recibo de quitação do contrato de trabalho, 

acompanhado pelo sindicato ou por autoridade do 
Ministério do Trabalho para os trabalhadores com 
mais de um ano de serviço, seja valorizado. Para ele, 
hoje em dia a quitação não gera segurança jurídica 
para evitar futuros questionamentos judiciais. 
O professor da USP, Nelson Mannrich elogiou a 
preponderância do negociado sobre o legislado 
como está no projeto. “Não podemos tratar os 
sindicatos com a mesma lógica que o empregado. 
Finalmente começados a dar responsabilidade 
para os sindicatos”. Segundo ele, arrecadar deve 
ser um aspecto secundário à atividade e não o 
principal. Mannrich criticou, porém, a ampliação 
do tempo do trabalho temporário de 90 para 120 
dias. Para ele, esse aumento desvirtua a concepção 
de trabalho temporário para momentos de pico de 
produtividade (Ag.Câmara).

Leis não podem prejudicar empregadores
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas,
A Administração da Cifra S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (“Cifra Financeira”), controlada do
Banco BMG S.A. (“Banco BMG”), em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis às
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresenta as Demonstrações
Financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2016, juntamente com o parecer dos auditores independentes.
A Cifra Financeira foi adquirida pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 18 de agosto de 2011.
Com 86 anos de sólida presença no mercado financeiro, Banco BMG oferece aos seus clientes pessoa física:

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Nota  2016  2015
Ativo

Circulante ......................................................................... 12.519 16.707
Disponibilidades ................................................................ 3 575 6.084
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............................... 4 10.657 9.347
Outros créditos .................................................................. 5 1.287 1.276

Não circulante .................................................................. 7.933 4.432
Realizável a longo prazo ................................................. 7.933 4.432
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............................... 4
Outros créditos .................................................................. 5 7.933 4.432

Total do Ativo .................................................................. 20.452 21.139

Nota 2016 2015
Passivo e patrimônio Líquido

Passivo Circulante ........................................................... 4.432 6.709
Outras obrigações ............................................................. 4.432 6.709

Sociais e estatutárias ...................................................... 495
Fiscais e previdenciárias ................................................ 6(a) 668 64
Diversas ......................................................................... 6(b) 3.269 6.645

Patrimônio Líquido ......................................................... 8 16.020 14.430
Capital social - De domiciliados no país ............................. 7.000 7.000
Reserva legal ..................................................................... 130 26
Reservas estatutárias ......................................................... 8.890 7.404

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido .................... 20.452 21.139

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado

Segundo
Semestre

Nota 2016 2016 2015
Receitas da intermediação financeira ................... 682 1.312 347
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 9 682 1.312 347

Resultado bruto da intermediação financeira ..... 682 1.312 347

Outras receitas (despesas) operacionais .............. 1.466 1.436 (17)
Despesas tributárias ................................................ 10 (31) (60) (16)
Outras receitas operacionais .................................... 11 1.497 1.497
Outras despesas operacionais .................................. 11 (1) (1)

Resultado antes da tributação sobre o lucro e
participações ...................................................... 2.148 2.748 330

Imposto de renda ...................................................... (525) (663) (59)

Lucro líquido do período ...................................... 1.623 2.085 271

Lucro líquido por ação – R$ .................................. 7,47 0,97

As notas explicativas da administração são parte integrantedas demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital social Reserva Legal Reservas estatutárias Lucros Acumulados Total
Saldos em 01 de janeiro de 2015 .......................................................................................................... 7.000 12 7.147 14.159
Lucro líquido do exercício ........................................................................................................................ 271 271
Utilização de reservas ............................................................................................................................. 14 257 (271)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 ..................................................................................................... 7.000 26 7.404 14.430

Saldos em 01 de janeiro de 2016 .......................................................................................................... 7.000 26 7.404 14.430
Lucro líquido do exercício ........................................................................................................................ 2.085 2.085
Juros sobre capital próprio (R$ 1.77,42 por ação) .................................................................................... (495) (495)
Constituição de reservas ......................................................................................................................... 104 1.486 (1.590)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 ..................................................................................................... 7.000 130 8.890 16.020

Saldos em 01 de julho de 2016 ............................................................................................................. 7.000 26 7.866 14.892
Lucro líquido do semestre ....................................................................................................................... 1.623 1.623
Juros sobre capital próprio (R$ 1.77,42 por ação) .................................................................................... (495) (495)
Constituição de reservas ......................................................................................................................... 104 1.024 (1.128)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 ..................................................................................................... 7.000 130 8.890 16.020

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Apresentamos abaixo a Demonstração do fluxo de caixa elaborada pelo Método Indireto.
Segundo
Semestre

2016 2016 2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do período ................................................... 1.623 2.085 271

Variação de ativos e passivos
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............................. (682) (1.310) (9.347)
Outros créditos .................................................................. (3.961) (3.511) 5.734
Outras obrigações ............................................................. 3.357 (2.773) 6.655

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades
operacionais .................................................................... 337 (5.509) 3.313

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa ....... 337 (5.509) 3.313

Caixa e equivalentes de caixa no início do período .................. 238 6.084 2.771
Caixa e equivalentes de caixa no final do período .................... 575 575 6.084

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa ....... 337 (5.509) 3.313

As notas explicativas da administração são parte integrantedas demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1 Contexto operacional
As operações da Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“Financeira”) são conduzidas no
contexto de um conjunto de instituições financeiras que atuam integradamente no mercado financeiro,
sendo que certas operações têm a co-participação ou a intermediação do Grupo Financeiro BMG. O
beneficio dos serviços prestados entre essas instituições e os custos das estruturas operacional e
administrativa são absorvidos, segundo a praticabilidade e razoabilidade de lhes serem atribuídos, em
conjunto ou individualmente, sendo julgados adequados pela administração das instituições.
A “Financeira” tem por objetivo a prática de operações permitidas às sociedades de crédito, financiamento
e Investimento, autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), com as normas legais e
regulamentares, passando a fazer parte do conglomerado financeiro BMG.
Em 18 de agosto de 2011, o Banco BMG S.A. concluiu a aquisição do Banco BCV S.A.. A operação
envolveu a transferência de 100% das ações representativas do capital social do Banco BCV para o Banco
BMG. Além do Banco foram adquiridas as controladas Cifra S.A. Crédito Financiamento e Investimento
e BCV Corretora C.C.V.M..
Em 08 de março de 2016, foi aprovada pelo Bacen, através do oficio 3875/2016-BCB/Deorf/GTSP2, a
alteração do capital do Banco BCV, para R$1.530.617. Com consequente redução do capital no montante
de R$900.000, sendo R$570.870 em espécie e a transferência de 79.539.206 ações de titularidade do
Banco BCV, no capital do Banco Cifra, assim como a transferência de 279.000 ações de titularidade do
Banco BCV, no capital do Cifra FI.

2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações financeiras
As informações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que consideram
as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, e as alterações introduzidas pelas Leis nºs. 11.638/
07 e 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho
Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN) e evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as
utilizadas pela administração na sua gestão.
O comitê de pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de
convergência contábil internacional, porém nem todos homologados pelo Banco Central do Brasil
(BACEN). Desta forma, a instituição na elaboração das demonstrações financeiras, adotou os seguintes
pronunciamentos homologados pelo (BACEN):
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
Resolução CMN nº 4.144/12 – Pronunciamento Conceitual Básico (R1)
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

2.2.  Descrição das principais políticas contábeis adotadas
(a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução BACEN nº 3.604/08, incluem dinheiro em caixa,
depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança
de valor e limites, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias, na data de aquisição, que são
utilizadas pelo Banco para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

(b) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. As operações com taxas prefixadas são
registradas pelo valor final, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são registradas
em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas
em moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.

(c) Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo valor
de mercado. Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos
até a data do balanço, deduzidos de provisão para desvalorização, quando aplicável.

(d) Títulos e valores mobiliários
De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/01 e regulamentação complementar, os títulos e valores
mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação pela administração em três
categorias específicas e atendendo aos seguintes critérios de contabilização:
(i) Títulos para negociação – Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de

serem negociados freqüentemente e de forma ativa, contabilizados pelo valor de mercado, sendo os
ganhos e as perdas sobre esses títulos, realizados e não realizados, reconhecidos na demonstração
do resultado.

(ii) Títulos disponíveis para venda – Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da
estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros; podem ser negociados
como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores.
Esses títulos são contabilizados pelo valor de mercado, sendo os seus rendimentos intrínsecos
reconhecidos na demonstração de resultado e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do
valor de mercado ainda não realizados reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido,
“Ajuste a Valor de Mercado – Títulos disponíveis para venda”, até a sua realização por venda, líquido
dos correspondentes efeitos tributários, quando aplicável.
Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos mediante a identificação específica
na data de negociação, na demonstração do resultado, em contrapartida de conta específica do
patrimônio líquido, líquido dos correspondentes efeitos tributários.

(iii) Títulos mantidos até o vencimento – Incluem os títulos e valores mobiliários para os quais a
administração possui a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, sendo
contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos. A capacidade
financeira é definida em projeções de fluxo de caixa, desconsiderando a possibilidade de resgate
antecipado desses títulos.

Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários mantidos para venda e mantidos até o
vencimento, abaixo dos seus respectivos custos, relacionados a razões consideradas não temporárias,
são refletidos no resultado como perdas realizadas, quando aplicável.

(e) Outros ativos circulantes e realizáveis a longo prazo
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em
base “pro rata” dia, deduzidos das correspondentes rendas a apropriar.

(f) Redução do valor recuperável de ativos (impairment)
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor não
recuperável.
Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não apresentaram obsolescência
evidente e ou danos físicos e ainda desempenho econômico menor que a expectativa indicada.
Levou em consideração também à comparação do valor contábil estabelecido no Balanço Patrimonial com
valor líquido provável de venda dispostos no mercado ativo. Foi apontado o valor de venda como o maior
valor entre os dois valores, o que não indicou uma perda de valor econômico.
Em 31 de dezembro de 2016 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos.

(g) Passivos circulante e exigíveis a longo prazo
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos incorridos
em base “pro rata” dia, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar.

(h) Imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida do
adicional de 10%.
Os créditos tributários de imposto de renda são constituídos sobre adições e exclusões temporárias e
com base na legislação vigente à data de sua constituição. A realização destes créditos tributários
ocorrerá quando da efetiva utilização e/ou reversão dos valores sobre os quais foram constituídos.
O imposto de renda diferido é reconhecido usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas
demonstrações financeiras. O imposto de renda diferido é determinado, usando alíquotas de imposto
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando
o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo for liquidado.
O imposto de renda diferido ativo é reconhecido somente na proporção da probabilidade de que lucro
tributável futuro esteja previsto e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível
legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os
impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela
mesma autoridade tributável sobre a entidade tributaria ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção
de liquidar os saldos numa base líquida.
Foi conferido a Financeira o direito ao não pagamento da CSLL em face da inconstitucionalidade da Lei
nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988 (“DecisãoTRF”). Tal decisão judicial foi proferida pelo Plenário do
Tribunal Regional da Primeira Região em sede de Arguição de Inconstitucionalidade, transitando em
julgado por decurso do prazo para interposição de recurso pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

(i) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas na Resolução
nº 3.823, de 16/12/2009, do CMN e Carta Circular nº 3.429, de 11/02/2010 do BACEN:

Ativos Contingentes – não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total
controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não
cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade
de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos contingentes cuja
expectativa de êxito é provável são divulgados nas notas explicativas (Nota 7).

Passivos Contingentes – são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião
de assessores jurídicos e Administração, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores,
a complexidade dos Tribunais, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes
classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas
divulgados nas notas explicativas, quando individualmente relevantes, e os classificados como remotos
não requerem provisão e nem divulgação (Nota 7).

Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias – decorrem de processos judiciais relacionados a
obrigações tributárias, 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 financeiras (Nota 7).

3 Caixa e equivalentes de Caixa
O caixa e equivalentes de caixa compreendem:

2016 2015
Disponibilidades ............................................................................... 575 6.084

575 6.084

4 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
2016 2015

Aplicações em depósitos interfinanceiros .......................................... 10.657 9.347
Circulante ....................................................................................... 10.657 9.347
Não circulante

5 Outros créditos
2016 2015

Impostos a compensar (i) ................................................................. 30 7
Devedores por depósitos em garantia (ii) .......................................... 4.433
Valores a receber  sociedades ligadas .............................................. 7.933
Devedores diversos – País ................................................................ 1.257 1.268

9.220 5.708
Circulante ....................................................................................... 1.287 1.276
Não circulante ................................................................................ 7.933 4.432

(i) O saldo de Impostos a compensar compreende os montantes desembolsados a título de antecipações
de imposto de renda, efetuadas de acordo com a legislação fiscal vigente.

(ii) Os saldos de Devedores por depósitos em garantia estão relacionados aos questionamentos judiciais
de natureza fiscal e tributária.

6 Outras obrigações

(a) Fiscais e previdenciárias
2016 2015

Provisão para imposto de renda e
contribuição sobre lucros .............................................................. 663 59

Outros impostos e contribuições a recolher ....................................... 5 5
Total - Circulante ........................................................................... 668 64

(b) Diversas
2016 2015

Credores diversos ............................................................................ 30
Valores a repassar – sociedades ligadas (i) ...................................... 3.239 6.645
Total - Circulante ........................................................................... 3.269 6.645

(i) Valores a pagar para o Banco Cifra referente operações de crédito migradas pela Cisão Parcial.

7 Ativos e passivos contingentes e obrigações legais – fiscais e previdenciárias
A Cifra financeira é parte em processos judiciais de natureza cível. A avaliação para constituição de
provisões é efetuada conforme critérios descritos na Nota 2.2 (i). A Administração da Financeira entende
que a provisão constituída é suficiente para atender perdas decorrentes dos respectivos processos.
Abaixo demonstramos a segregação por natureza e movimentação das provisões para contingências e
dos respectivos depósitos em garantia das Ações cíveis:

Depósitos judiciais
2016 2015

Reclamações cíveis (Nota 5) ............................................................ 4.433
4.433

A administração da Instituição revisa as contingências e avalia as possibilidades de eventuais perdas com
as mesmas, ajustando a provisão para contingências, conforme requerido.

8 Patrimônio líquido

(a) Capital social
O capital social em 31 de dezembro de 2016 é de R$ 7.000, composto por 279.000 ações, sendo 139.500
ações ordinárias e igual número de ações preferenciais, nominativas, totalmente subscritas e integralizadas
pelo acionista Banco BMG S.A.

(b) Reservas

Reservas de lucros:

· Legal: É constituída à base de 5% sobre o lucro líquido do exercício, limitada a 20% do capital social.

· Estatutária: É constituída com base no lucro líquido não distribuído após todas as destinações,
permanecendo o seu saldo acumulado à disposição dos acionistas para deliberação futura em Assembleia
Geral.

9 Receitas e despesas da intermediação financeira
Segundo
Semestre

2016 2016 2015
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ... 682 1.312 347

682 1.312 347

10 Despesas tributárias
Segundo
Semestre

2016 2016 2015
PIS e COFINS ................................................................... (31) (60) (16)

(31) (60) (16)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO
 Em milhares de reais

Segundo
Semestre

2016 2016 2015
1 – Receitas ......................................................................... 2.179 2.809 347
1.1 Intermediação financeira .................................................. 682 1.312 347
2.2 Outras receitas operacionais ........................................... 1.497 1.497

2 – Despesas da intermediação financeira ......................... 1 1
2.1 Outras despesas operacionais ......................................... 1 1

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ................................ 2.179 2.808 346

5 – Depreciação e amortização

6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) 2.179 2.808 346

7 – Valor adicionado a distribuir (6) ................................... 2.179 2.808 346

8 – Distribuição do valor adicionado ................................ 2.179 2.808 346

8.2 Impostos, contribuições e taxas .................................. 75
8.2.1 Federais .................................................................... 556 723 75

8.3 Remuneração de capitais próprios .............................. 1.623 2.085 271
8.3.1 Lucros retidos do período ........................................... 1.623 2.085 271

As notas explicativas da administração são parte integrantedas demonstrações financeiras.

cartão de crédito consignado (BMG Card), crédito pessoal com débito em conta (BMG em Conta), ambos
exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal digital (Lendico).
Aos clientes pessoa jurídica, oferece financiamento, prestação de serviços financeiros estruturados, instrumentos
derivativos e seguro garantia para empresas de médio e grande porte (BMG Empresas e BMG Seguros).
Adicionalmente, o BMG disponibiliza produtos de investimento para ambos os públicos (BMG Invest).
São Paulo, 21 de março de 2017.
A Administração

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“Financeira”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e
exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em
relação à Financeira, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro
de 2016, elaborada sob a responsabilidade da administração da Financeira, cuja apresentação está sendo
efetuada de forma voluntária pela Financeira, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em
conjunto com a nossa auditoria das demonstrações financeiras da Financeira. Para a formação de nossa
opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa
demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo
os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Financeira é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Financeira é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Financeira continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Financeira ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Financeira são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Financeira.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da Financeira. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Financeira a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 21 de março de 2017

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Carlos Augusto da Silva
CRC 2SP0000160/O-5 Contador CRC: 1SP197007/O-2

11 Outras receitas e despesas operacionais
Segundo
Semestre

2016 2016 2015
Outras receitas operacionais
Reversão de perda efetiva .................................................. 1.497 1.497
Total ................................................................................. 1.497 1.497
Outras despesas operacionais
Outras ............................................................................... (1)
Total ................................................................................. (1)

12 Partes relacionadas
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução BACEN
nº 3.750, de 30/06/2009, e do Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas operações são efetuadas a valores,
prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade.

(a) Transações com partes relacionadas
As operações entre as empresas pertencentes ao Conglomerado BMG foram eliminadas nas
demonstrações consolidadas do Banco BMG e empresas controladas. Os principais saldos mantidos
com partes relacionadas podem ser demonstrados da seguinte forma:

Ativo (Passivo) Receita (Despesa)
2016 2015 2016 2015

Disponibilidades
Banco BCV S.A. ......................................... 499 3.827
Banco BMG S.A. ........................................ 55 86
Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BCV S.A. ......................................... 10.657 9.347 682 347
Valores a receber sociedades ligadas
Banco BMG S.A. ............................. 7.933
Valores a repassar sociedades ligadas
Banco Cifra S.A. ......................................... (3.239) (6.645)

As aplicações e captações de recursos, com partes relacionadas, foram contratadas a taxas consideradas
pela administração como compatíveis com as praticadas no mercado, vigentes na data das operações e
considerando os riscos envolvidos.

(b) Outros benefícios
A Cifra CFI não possui benefícios de longo prazo, de pós-emprego, de contrato de trabalho para o seu
pessoal-chave da Administração.

(c) Outras informações
Conforme legislação em vigor, as instituições financeiras não podem conceder empréstimos ou
adiantamentos para seus acionistas controladores, empresas coligadas, administradores, ou parentes
de seus administradores até o segundo grau. Dessa forma, não são efetuados pelas instituições financeiras
empréstimos ou adiantamentos a qualquer subsidiária, membros do Conselho de Administração ou da
Diretoria Executiva e seus familiares.

13 Gestão de riscos
Os acionistas e administradores do Conglomerado BMG consideram a gestão de riscos um instrumento
essencial para a maximização da eficiência no uso do capital e para a escolha das oportunidades de
negócios, no sentido de obter a melhor relação entre risco e retorno.
Por isso, com o intuito de obter sinergia no processo de gerenciamento de riscos, a gestão de todas as
Instituições do Conglomerado Financeiro é feita de forma integrada. O Banco BMG destaca a Diretoria
de Riscos Corporativos e Cobrança, que tem por finalidade obter, de modo consolidado, o melhor
entendimento e controle dos riscos inerentes aos seus negócios.
Considerando os benefícios adquiridos por meio de uma efetiva gestão de riscos, principalmente em
melhores decisões e alta performance operacional, o Banco BMG instituiu a Gerência de Riscos
Corporativos – GECOR, uma estrutura que trata de todas as necessidades do gerenciamento de riscos,
em toda a organização, de maneira estruturada e comum, de modo que seja possível medir, agregar e
estimar o relacionamento dessas informações em uma base corporativa.
O Conglomerado BMG, em atendimento às melhores práticas de gerenciamento de riscos,
permanentemente tem desenvolvido políticas, sistemas e controles internos para a mitigação de possíveis
perdas decorrentes da exposição aos riscos, adequando processos e rotinas às modalidades operacionais.

I - Risco de Crédito – As políticas de gestão de risco de crédito baseiam-se em critérios de classificação
de clientes, análise da evolução da carteira, níveis de inadimplência e taxas de retorno. Para proteger a
Financeira de perdas decorrentes de operações de crédito, o Banco constitui provisões para perdas de
crédito para cada operação, considerando a classificação do cliente e condição de atraso da operação.

II - Risco de Liquidez – A política de gestão do risco de liquidez visa a assegurar que os riscos que afetam
a realização das estratégias e de objetivos do banco estejam continuamente avaliados. Estabelece
parâmetros mínimos de caixa a serem observados e mantidos, bem como as ferramentas necessárias
para sua gestão em cenários normais ou de crise. O acompanhamento diário visa a mitigar possíveis
descasamentos dos prazos, permitindo, se necessário, ações corretivas.

III - Risco de Mercado – O Conglomerado BMG emprega uma política conservadora no gerenciamento
do risco de mercado, supervisionando e controlando de forma eficaz cada fator, para identificar e quantificar
as volatilidades e correlações que venham impactar a dinâmica de preços dos seus itens patrimoniais.

IV - Risco Operacional – O BMG adota uma postura crítica para uma gestão de risco operacional
independente, por meio da identificação e revisão dos riscos e monitoramento dos incidentes, implementando
controles que permitam a melhoria contínua dos processos, a maximização da eficiência no uso do capital
e na escolha das oportunidades de negócios.

A integra da descrição da estrutura de gerenciamento de riscos está disponibilizada no site de Relações
com Investidores (http://www.bancobmg.com.br/RI/).

A DIRETORIA

CONTADOR RESPONSÁVEL
RONALDO NUNES FARIA
CRC-MG 18.971/O-2 “S” SP
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São Paulo – SP

Cifra S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento
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Esta quinta é o vigésimo sexto dia da lunação. A quinta será um dia de maior leveza. Desde cedo a Lua em harmonia com 

o Sol traz clareza e no fi nal da manhã a Lua faz aspecto positivo com Vênus que favorece as relações sociais, os contatos so-

ciais e nos deixa mais amorosos. O desafi o será manter essa energia, pois no início da noite a Lua em tensão com Marte que 

vai nos deixar mais agressivos, levando a raiva e a irritabilidade sendo fundamental manter a calma para evitar atritos. A 

comunicação pode ser agressiva. Mercúrio em tensão com Plutão pode causar explosões, brigas e discussões. Podem surgir 

revelações desagradáveis. O melhor será entender o ponto de vista dos outros, sem imposição e manipulação.
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O Sol em seu signo aumenta à 
vontade para tomar as iniciativas 
e decidir o rumo a tomar na vida. 
A visão realista dos fatos sobre as 
pessoas e o bom senso artístico 
levará a contatos sociais intensos, 
descontraídos e muito positivos no 
trabalho.74/374 – Cinza.

Lua em harmonia com o Sol traz 
clareza e no fi nal da manhã a Lua faz 
aspecto positivo com Vênus que favo-
rece as relações sociais, os contatos 
sociais e nos deixa mais amorosos. O 
dia tende a levar a rispidez nas atitu-
des com explosões temperamentais. 
29/329 – Azul.

A comunicação pode ser agressiva. 
Mercúrio em tensão com Plutão 
pode causar explosões, brigas e 
discussões. O excesso de franqueza 
e sinceridade nesse caso resulta 
em gafes e difi culta a comunicação 
levando a incompreensão. 34/734 
– Branco.

Lua faz aspecto positivo com Vênus 
que favorece as relações sociais, os 
contatos sociais e nos deixa todos 
mais amorosos. Algo novo dará uma 
boa disposição social e aumentará a 
vontade de melhorar de vida neste 
mês de abril. O comércio promete 
ser intenso.53/453 – Amarelo.

Desde cedo a Lua em harmonia com 
o Sol traz clareza, A insegurança leva 
a teimosia e a petulância. Imagine e 
acredite em transformações, mas 
sem aventurar-se e arriscar o que 
possui tudo bem real. O melhor será 
entender o ponto de vista dos ou-
tros, sem imposição e manipulação. 
83/283 – Azul.

Evite atritos com amigos, parentes 
ou familiares, devido ao desgaste 
que isto provoca. As transformações 
devem ser feitas aos poucos, sem 
iludir-se com promessas. O desafi o 
será manter essa energia, pois no 
início da noite a Lua em tensão 
com Marte que vai nos deixar mais 
agressivos. 67/567 – Verde.

Mercúrio em tensão com Plutão pode 
causar explosões, brigas e discussões. 
Podem surgir revelações desagradá-
veis. Mantenha bons relacionamentos 
no trabalho e nas relações sociais. A 
insegurança e a teimosia causam pro-
blemas. A relação sexual está intensa 
e bastante interessante.56/656 – cores 
escuras. 

O desejo de aventurar-se tende a 
provocar difi culdades no relacio-
namento sexual. A teimosia que se 
faz exagerada molda um quadro de 
comportamento inseguro. O dia é 
bom para os assuntos econômicos e 
as viagens, embora possa prejudicar 
um pouco a saúde.56/856 – Azul.

O aspecto positivo com Vênus que 
favorece as relações sociais, os 
contatos sociais e nos deixa mais 
amorosos. Muita afetividade no rela-
cionamento amoroso e boa vontade 
para relacionar-se na intimidade. 
Demonstre o que sente pelas pes-
soas e terá chance de ser feliz no 
amor.78/678 – Amarelo.

As pessoas tendem a reagir de forma 
passional e dramática no fi nal desta 
quinta à noite. O relacionamento 
social e sexual deve melhorar nesta 
quinta e fi rmar-se até o fi nal desta 
semana. Fique perto de quem você 
ama e dê mais atenção ao ambiente. 
90/690 – Azul.

Novas oportunidades e maior moti-
vação para entrar em ação. Os dons 
de fi delidade e princípio estão va-
lorizados. Procure velhos contatos 
que gostaram de revê-lo. Melhora 
bastante o reconhecimento de seu 
talento para executar suas ativida-
des rotineiras.98/598 – Branco.

Conte com a ajuda de pessoas amigas 
para suas realizações pessoais e pro-
fi ssionais com o sol na casa sete. Este 
é o momento de unir-se a alguém 
para aumentar sua energia. Sozinho 
haverá difi culdade para alcançar o 
que pretende, conte com o apoio 
dos outros. 54/754 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 23 de Março de 2017. Dia de São Turíbio de Mogrovejo, 
São Fidélis, São Domício e Dia do Anjo Elemiah, cuja virtude é a 
proteção. Dia Mundial da Meteorologia e do Meteorologista. 
Hoje aniversaria a cantora Chaka Khan que nasceu em 1953, o pilo-
to Ricardo Zonta que chega aos 41 anos e a atriz Nicholle Tom que 
nasceu em 1978.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste grau tem bom humor, é amigo, versátil, de bons 
instintos sociais e sempre se dará bem em trabalho que o coloque frente 
ao público. É independente, líder natural e quando reconhece o poder do 
conhecimento e da educação é muito bem-sucedido. Combina o conser-
vadorismo com ideias radicais, se sai bem em debates. Sabe expressar-se 
bem, melhor escrevendo. No lado negativo deve ter cuidado com a saúde, 
pois pode sofrer em certa época da vida de doença grave.

Dicionário dos sonhos
AMOR – A expressão da vida. Quando no sonho amamos 
alguém, é sinal de acréscimo de afeto por essa pessoa. 
Podemos descobrir em seguida, que a amamos de ver-
dade. Algumas vezes, no entanto este sonho pode ser 
uma compensação para um amor frustrado. Amar alguém 
fi sicamente pode ser um castigo ou perda de um valor 
verdadeiro. Amar uma pessoa que pertence a outra, 
indica perigo de escândalo e problemas sentimentais. 
Números de sorte:  71, 32, 67, 69 e 75.

Simpatias que funcionam
Para o namorado ou marido deixar de ser ciumento: 
Papel, caneta, copo, água, açúcar, vela Escreva o nome dele 
em um pedaço de papel e coloque-o dentro de um copo com 
água e açúcar. Acenda uma vela em um pires e coloque ao 
lado do copo. Reze a Santo Antônio, para que ele troque o 
ciúme do seu companheiro por mais amor. Tire o papel do 
copo, deixe-o secar e guarde-o na sua carteira. Jogue a água 
na pia da cozinha e o resto da vela no lixo. Volte a utilizar o 
copo e o pires normalmente depois de lavados.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: 

http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Léo Santana

Após se apresentar em diversos show e bandas sem sucesso, 
Léo Santana entrou para o Parangolé, o que levou ele a se 
apresentar no programa do SBT, o Domingo Legal. Com Rebo-
lation, o Parangolé chegou a ter sucesso internacional, batendo 
recorde nas paradas da Angola e de Portugal. Com esse efeito, 
Léo Santana e a banda conseguiram entrar para o Guinness 
Book por ter a canção mais tocada no mundo todo.

Serviço: Bulls Club, Av. Salim Farah Maluf, 1500, Tatuapé, tel. 2601-4488. Domingo 
(26) às 21h30. Ingressos: R$ 80 e R$ 120.

Dança
O diabo e seus desdobra-

mentos com a ideia de vigiar 
e punir um corpo liberto, 
ao mesmo passo que se 
associa a liberdade sexual 
a figura mítica do diabo na 
coreografia “Anatomia do 
Diabo”.

Serviço: Sesc Santana, Av. Luís Dumont 
Villares, 579, tel. 2971-8700. Quarta  às 
18h30, quinta às 10h30 e sexta às 15h. 
Entrada franca. Até 30/03.

Lucy Alves

Com sua inseparável sanfona e um repertório cal-
cado em referências como Luiz Gonzaga, Domingui-
nhos, Geraldo Vandré e Maria Bethania, a cantora, 
musicista e atriz Lucy Alves irá mostrar sua vertente 
compositora no show. O repertório está recheado 
do forró da melhor qualidade, ritmo que remete às 
origens da artista.

Serviço: Canto da Ema, Av. Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros, tel. 3813-
4708. Sexta (24) às 22h30. Ingresso: R$ 50.

MPB
Em seu segundo disco e mais recente trabalho, “Ó”, Juliana 

Perdigão segue na pesquisa em meio a produção da canção 
atual brasileira. No repertório, ela apresenta músicas de co-
legas de geração com os quais já trabalhou e tem afi nidade 
pessoal e estética, é o caso de: Kiko Dinucci, Kristoff Silva, 
Makely Ka, Ava Rocha, Guilherme Held, Negro Leo, Luiz 
Gabriel Lopes, Clima, Ná Ozzetti e Nuno Ramos.

Serviço: Sesc Consolação, R. Doutor Vila Nova, 245, tel. 3234-3000. Sábado (25) 
às 21h. Ingresso: R$ 30.

Criar novas narrativas 
e transportar o 
clássico texto “A 
Missão, Lembranças 
de uma Revolução”, 
do escritor alemão 
Heiner Müller (1929-
1995) para os dias 
atuais, discutindo 
questões ligadas à 
discriminação racial

Em síntese, esta é a pro-
posta de “A Missão em 
Fragmentos: 12 cenas 

de descolonização em legítima 
defesa”, espetáculo inaugural 
do coletivo Legítima Defesa, 
que ganha temporada a partir 
do dia 4 de abril. Com elenco 
formado por 15 performers 
negros, atores, atrizes, mú-
sico, DJ e diretor em cena, 
a peça  traz três emissários 

Revolta

da Convenção Francesa que 
vão à Jamaica, colônia inglesa, 
para organizar uma revolta 
dos escravos no inverno de 
1798/1799. Assim que estabe-
lecem as primeiras conexões, 
são alcançados pela notícia de 
que Napoleão havia tomado o 
poder no dia 9 de novembro 
de 1799. Debuisson então 

interrompe os preparativos: 
acreditando não ter o apoio do 
novo regime, trai seus compa-
nheiros Sasportas e Galloudec, 
entregando-os à coroa Britâni-
ca.Com Eugênio Lima, Walter 
Bathazar, Gilberto Costa, Luz 
Ribeiro, Junior Cabral, Mawusi 
Tulani, Jhonas Araújo, Renato 
Caetano, Palomaris Mathias, 

Tatiana Rodrigues Ribeiro, 
Nádia Bittencourt, Thereza 
Morena, Fernando Lufer, Luiz 
Felipe Lucas e Luan Charles 
e Aliadxs.

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. 
Vergueiro, 1000, tel. 3397-4002. Terças e 
quartas às 20h. Ingressos: pague quanto 
puder, nos seguintes valores: R$ 1, R$ 5, 
R$ 10, R$ 15 e R$ 20. Até 17/05.
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VOTO ESPÍRITA

O Espírita é alguém que assegura a si mesmo ser efetivamente: tão 
confi ante nas Leis Divinas que jamais se confi a à desesperação, por 
mais agudo que lhe seja o sofrimento; tão otimista que nunca perde 
a coragem, nos embaraços de que se vê defrontado, aguardando o 
melhor e fazendo o melhor que pode nas atividades do dia-a-dia; 
tão diligente que jamais abandona o trabalho, ainda mesmo quando 
lucros ou perdas o induzam a isso; tão compreensivo que facilmente 
descobre os meios de justifi car as faltas do próximo; tão fi rmes nos 
ideais edifi cantes que, em circunstância alguma, surpreende motivos 
para cair em desânimo; tão sereno que não se afasta da paciência, 
sejam quais forem os sucessos desagradáveis; tão conhecedor das 
próprias fraquezas que não encontra oportunidade ou inclinação 
para registrar as fraquezas dos outros; tão estudioso que não perde 
o mínimo ensejo para a aquisição de novos conhecimentos; tão 
realista que não alimenta qualquer ilusão a seu próprio respeito, 
aceitando-se hoje imperfeito ou desajustado, como talvez seja, mas 
sempre envidando esforço máximo para ser amanhã como deve ser; 
tão entusiasmado ante a Criação e a Vida Eterna que jamais permite 
venham difi culdades ou provações solapar-lhe a alegria de viver ou 
obscurecer-lhe o dom de servir. O espírita, enfi m, é alguém ciente 
de que Deus está ao lado de todos, mas procura fi rmar-se, sentir, 
pensar e agir, incessantemente, ao lado de Deus.

Albino Teixeira (De "Coragem", de Francisco Cândido Xavier - es-
píritos diversos).
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Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e
estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, as
Demonstrações de Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido e as De-
monstrações dos Fluxos de Caixa relativos aos exercícios, findos em 31
de dezembro de 2016 e 2015. Avaliação de Resultados: No exercício fin-
do em 31 de dezembro de 2016, as operações de crédito atingiram o mon-
tante de R$ 1.827 milhões (2015 - R$1.959 milhões). O Patrimônio Líquido
atingiu R$ 276 milhões (2015 - R$ 441 milhões) e os Ativos totalizaram R$
2.011 milhões (2015 - R$2.498 milhões). O índice de Basileia em 31 de de-
zembro de 2016 foi de 13,33% (2015 – 25,68%). Governança
Corporativa: Após a assinatura de um Acordo-Quadro com o Banco
Santander Brasil, em 24 de julho de 2015, destinado a desenvolver uma
parceria entre os dois grupos no país e complementando a assinatura de
um acordo de parceria européia entre o Banco PSA Finance e Santander

Consumer Finance, as sociedades comuns no Brasil iniciaram suas ativi-
dades em 1º de agosto de 2016; cabendo a cada um dos acionistas 50% de
participação societária e compartilhamento da Gestão via Conselho de Ad-
ministração e Diretoria Executiva. Estas sociedades oferecem o financia-
mento para as concessionárias de automóveis das marcas Peugeot,
Citroën e DS, assim como para seus clientes no Brasil, e a venda de pro-
dutos de seguro. A parceria contribui para reforçar a competitividade do
Banco PSA Finance no Brasil, em benefício dos clientes das três marcas,
Peugeot, Citroën e DS. Gerenciamento de Riscos Corporativos:
Gerenciamento de Riscos: O escopo do gerenciamento de riscos da Insti-
tuição busca uma visão ampla, permitindo que os riscos sejam identificados,
mensurados, mitigados, acompanhados e reportados de forma ampla e inde-
pendente. A estrutura é compatível com a natureza das operações, da com-
plexidade dos produtos e da dimensão da exposição aos riscos. O processo

de gerenciamento de riscos possui políticas, normas e procedimentos, glo-
bais e locais, que estabelecem as diretrizes a serem observadas estando
disponíveis a todos os colaboradores por meio de rede interna, revisadas
anualmente ou quando houver mudanças significativas nos objetivos, estra-
tégias ou metodologias envolvidas, também sob orientação dos seus acio-
nistas e reguladores. A Área de Gerenciamento de Riscos está contida na
Diretoria de Riscos que, por sua vez, responde diretamente à Diretoria Ge-
ral. A principal missão da área é “Mitigar os riscos de crédito, operacional,
mercado, liquidez e capital” assim como “cumprir as obrigações exigidas
pelo Banco Central do Brasil”. Dentre outras atividades ressaltamos os co-
mitês específicos que subsidiam a direção da Instituição na tomada de deci-
sões estratégicas. A estrutura de gerenciamento dos riscos encontra-se dis-
ponível em nosso portal http://www.bancopsa.com.br/gerenciamento-de-ris-
cos. Controles Internos: A Diretoria de Riscos abrange as áreas de

Compliance e PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento
ao Terrorismo) garantindo a conformidade em suas operações e produtos e
promovendo as devidas verificações de forma preventiva e corretiva nas
tratativas sobre lavagem de dinheiro, conforme determina a circular 3.461 do
Banco Central do Brasil, bem como políticas internas e dos acionistas.
Ouvidoria: Por determinação da Resolução CMN n. 3.849/10 e a resolução
atual 4.433, o Banco PSA, instituiu componente organizacional de Ouvidoria
compatível com a natureza de suas operações. Com objetivo de aprimorar o
relacionamento do mesmo com seus públicos, a Ouvidoria atua como canal
de comunicação entre os cidadãos e a instituição, principalmente no trata-
mento de reclamações, denúncias, sugestões e elogios que não sejam solu-
cionados pelos canais habituais de atendimento do Banco.

São Paulo, 22 de março de 2017.
A Administração

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

Ativo           2016           2015
Circulante 1.392.082 1.784.075
Disponibilidades (nota 4) 4.169 7.348
Aplicações interfinanceiras de liquidez (nota 5) 3.999 321.002
Aplicações em depósitos interfinanceiros 3.999 321.002

Títulos e valores mobiliários e
  instrumentos financeiros derivativos (nota 6) 54.386 133.109
Carteira própria 54.386 133.109

Relações Interfinanceiras (nota 7) 59.546 -
Reservas compulsórias junto ao BACEN 59.546 -

Operações de crédito (nota 8) 1.202.716 1.263.037
Setor privado 1.225.920 1.290.153
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota 8.e) (23.204) (27.116)

Outros créditos 64.541 54.608
Diversos (nota 9) 64.587 54.608
Provisão para outros créditos
  de liquidação duvidosa (nota 8.e) (46) -

Outros valores e bens (nota 10) 2.725 4.971
Despesas antecipadas 2.725 4.971

Realizável a longo prazo 615.977 708.749
Títulos e valores mobiliários e
  instrumentos financeiros derivativos (nota 6) - 7.831
Instrumentos financeiros derivativos - 7.831

Operações de crédito (nota 8) 583.518 659.569
Setor privado 592.103 669.565
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota 8.e) (8.585) (9.996)

Outros créditos (nota 9) 32.459 41.349
Diversos 32.459 41.349

Permanente 2.987 4.904
Imobilizado de uso 2.986 4.900
Outras imobilizações de uso 6.067 7.882
Depreciações acumuladas (3.081) (2.982)

Diferido 1 4
Gastos de organização e expansão 250 250
Amortizações acumuladas (249) (246)

Total do ativo 2.011.046 2.497.728

Passivo            2016          2015
Circulante 1.121.743 1.285.728
Depósitos (nota 11) 808.402 612.179
Depósitos interfinanceiros 741.903 592.388
Depósitos a prazo 66.499 19.791

Recursos de aceites e emissões de títulos (nota 12) - 117.650
Letras financeiras - 117.650

Obrigações por empréstimos e repasses (nota 13) - 4.371
Empréstimos no exterior - 4.371

Outras obrigações (nota 14) 313.341 551.528
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 2.355 1.656
Sociais e estatutárias 12.325 24.124
Fiscais e previdenciárias 13.858 20.651
Diversas 284.803 505.097

Exigível a longo prazo 519.277 689.690
Depósitos (nota 11) 330.497 296.962
Depósitos interfinanceiros 213.949 208.455
Depósito a prazo 116.548 88.507

Obrigações por empréstimos e repasses (nota 13) - 17.330
Empréstimos no exterior - 17.330

Outras obrigações (nota 14) 188.780 375.398
Diversas 188.780 375.398

Resultados exercícios futuros (nota 15) 93.913 81.105
Receitas de exercícios futuros 93.913 81.105

Patrimônio líquido (nota 16) 276.113 441.205
Capital
De domiciliados no país 2 2
De domiciliados no exterior 229.754 229.754

Reservas de lucros 46.357 211.449

Total do passivo e patrimônio líquido 2.011.046 2.497.728

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 E  SEMESTRE

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)

  2º                Exercícios
Semestre        2016       2015

Receitas da intermediação financeira 122.099 246.470 300.328
Operações de crédito (nota 8g) 115.266 221.333 234.738
Resultado com títulos e valores
  mobiliários e aplicações interfinanceiras
   de liquidez (notas 5 e 6a) 6.258 28.834 61.707
Resultado com instrumentos
  financeiros derivativos (nota 6b) 575 (3.697) 3.883

Despesas da intermediação financeira (76.940) (147.357) (182.645)
Operações de captação
  no mercado (notas 11 e 12) (64.995) (125.907) (144.889)
Operações de empréstimos,
  cessões e repasses (nota 13) (691) (1.960) (7.556)
Provisão para créditos de
  liquidação duvidosa (nota 8e) (11.254) (19.490) (30.200)

Resultado bruto da
  intermediação financeira 45.159 99.113 117.683
Outras receitas (despesas) operacionais (30.823) (50.408) (58.592)
Receitas de prestação de serviços (nota 20) 9.606 20.452 21.943
Despesas de pessoal (15.074) (28.308) (29.057)
Despesas administrativas (nota 21) (20.576) (39.749) (36.272)
Despesas tributárias (3.509) (7.722) (8.317)
Outras receitas operacionais (nota 22) 4.329 15.676 8.999
Outras despesas operacionais (nota 23) (5.599) (10.757) (15.888)

Resultado operacional 14.336 48.705 59.091
Resultado não operacional (549) (1.062) (1.523)
Resultado antes da tributação
  sobre o lucro e participações 13.787 47.643 57.568
Imposto de renda e contribuição social (5.523) (15.979) (2.850)
Provisão para imposto de renda
  e contribuição social (nota 17a) (306) (10.040) (14.426)
Ativo fiscal diferido (nota 17b) (5.217) (5.939) 11.576

Participações estatutárias nos lucros (1.121) (2.256) (3.138)
Lucro líquido do semestre/exercícios 7.143 29.408 51.580
Lucro líquido por lote de mil ações - em R$ 34,12 140,47 246,38

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 E SEMESTRE

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em milhares de reais)

  2º                Exercícios
Semestre        2016       2015

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido ajustado do

  semestre/exercícios 18.707 48.907 82.574

Lucro líquido do semestre/exercícios 7.143 29.408 51.580

Ajustes para reconciliar o

  lucro líquido ao caixa líquido 11.564 19.499 30.994

Provisão para créditos

  de liquidação duvidosa 11.255 18.879 30.200

Depreciações e amortizações 309 620 794

Variação de ativos e passivos 60.309 (229.568) 163.800

Redução em títulos e valores mobiliários

  e instrumentos financeiros derivativos 5.283 32.872 43.480

Redução (Aumento) em

  operações vinculadas (59.546) (59.546) -

Redução (Aumento) em operações de crédito (28.906) 117.493 531.353

Redução (Aumento) em outros créditos (4.230) (1.043) (11.827)

Redução (Aumento) em outros valores e bens 6.236 2.246 (510)

Aumento (Redução) em depósitos 393.254 229.758 (58.472)

Aumento (Redução) em recursos de

  aceites e emissão de títulos (126.604) (117.650) (47.560)

Aumento (Redução) em obrigações

  por empréstimos e repasses (17.830) (21.701) 5.174

Aumento (Redução) em outras obrigações (106.100) (424.805) (320.252)

Aumento (Redução) em

  resultados de exercícios futuros (1.248) 12.808 22.414

Caixa líquido gerado (aplicado)

  em atividades operacionais 79.016 (180.661) 246.374

Fluxo de caixa das

  atividades de investimento

(Aquisição) de imobilizado de uso - 1.296 (397)

Alienação no diferido - 1 -

Caixa líquido gerado (aplicado)

  em atividades de investimento - 1.297 (397)

Fluxo de caixa das

  atividades de financiamento

Juros sobre o capital próprio pago (3.715) (14.500) (28.381)

Dividendos Pagos (180.000) (180.000) (36.105)

Caixa líquido (aplicado)

  em atividades de financiamento (183.715) (194.500) (64.486)

Redução de caixa e equivalentes de caixa (104.699) (373.864) 181.491

Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)

Caixa e equivalentes de caixa

  no início do semestre/exercícios 167.253 436.418 254.927

Caixa e equivalentes de caixa

  no fim do semestre/exercícios 62.554 62.554 436.418

Aumento de caixa e equivalentes de caixa (104.699) (373.864) 181.491

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 E  SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em milhares de reais)

                                       Reservas de lucros
          Capital social         Reserva de capital             Reserva  legal          Reserva  estatutária      Lucros acumulados                         Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 229.334 422 17.713 206.642 - 454.111
Aumento de capital 422 (422) - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - 51.580 51.580
Reserva legal - - 2.579 - (2.579) -
Reserva estatutária - - - 20.620 (20.620) -
Juros sobre o capital próprio - - - - (28.381) (28.381)
Dividendos - - - (36.105) - (36.105)

Saldos em 31 de dezembro de 2015 229.756 - 20.292 191.157 - 441.205
Mutações do exercício 422 (422) 2.579 (15.485) - (12.906)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 229.756 - 20.292 191.157 - 441.205
Aumento de capital (nota 16a) - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - 29.408 29.408
Reserva legal (nota 16b) - - 1.470 - (1.470) -
Reserva estatutária (nota 16c) - - - 13.438 (13.438) -
Dividendos (nota 16d) - - - (180.000) - (180.000)
Juros sobre o capital próprio (nota 16d) - - - - (14.500) (14.500)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 229.756 - 21.762 24.595 - 276.113
Mutações do exercício - - 1.470 (166.562) - (165.092)
Saldo em 30 de junho de 2016 229.756 - 21.405 201.524 - 452.685
Lucro líquido do semestre - - - - 7.143 7.143
Reserva legal (nota 16b) - - 357 - (357) -
Reserva estatutária (nota 16c) - - - 3.071 (3.071) -
Dividendos - - - (180.000) - (180.000)
Juros sobre o capital próprio (nota 16d) - - - - (3.715) (3.715)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 229.756 - 21.762 24.595 - 276.113
Mutações do semestre - - 357 (176.929) - (176.572)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

9. Outros créditos diversos         2016         2015
Créditos tributários (Nota 17b) 55.815 61.754
Antecipações de imposto de renda e contribuição social 13.076 14.441
Pagamentos a ressarcir 35 796
Previsão de subsídios (a) 13.034 15.843
Bloqueio Judicial a ressarcir 3.582 2.072
Direitos creditórios (b) (nota 8a) 9.161 -
Outros créditos 2.343 1.051
Total 97.046 95.957
Curto prazo 64.587 54.608
Longo prazo 32.459 41.349
(a) Refere-se aos subsídios gerados em dezembro de 2016 que serão pagos
pela à montadora PSA Peugeot Citröen do Brasil S.A. no início de janeiro de
2017 e são posteriormente diferidos de acordo com a curva das operações de
crédito. (b) Consiste em operações com características de cessão de crédito,
substancialmente composta por operações de “confirming” com pessoas jurídi-
cas sujeitas ao risco de crédito e análise de perda de crédito de liquidação duvi-
dosa por segmento de acordo com as politicas de risco do Banco.
10. Outros valores e bens         2016         2015
Despesa antecipada de comissões 1.336 2.255
Despesa financeira antecipada
  de cessão de direitos creditórios 1.389 2.716
Total 2.725 4.971
11. Depósitos: a) Diversificação de produtos e prazo
                                                                         2016

Até 90 De 91 a Acima de
      dias 360 dias    360 dias         Total        2015

Depósito a prazo 3.304 63.195 116.548 183.047 108.298
Depósito
  Interfinanceiros 561.085 180.818 213.949 955.852 800.843
Total 564.389 244.013 330.497 1.138.899 909.141
Total - 2015 5.835 606.344 296.962 909.141
b) Concentração                                            2016                                 2015

% Sobre % Sobre
       Valor a carteira        Valor a carteira

10 maiores credores 1.079.531 94,78% 864.156 95,05%
Demais credores seguintes 59.368 5,22% 44.985 4,95%
Total 1.138.899 100,00% 909.141 100,00%
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, as despesas de captação por
depósitos no mercado totalizaram R$ 110.071 (R$ 123.998 em 2015).
12. Recursos de aceites e emissão de títulos: Em 01 de dezembro de 2016
ocorreu a liquidação da operação de Letras Financeiras . Em 31 de dezembro
de 2015 o saldo contábil era 117.650. No exercício findo em 31 de dezembro de
2016, as despesas de captação por recursos de aceites e emissão de títulos no
mercado totalizaram R$ 15.836 (R$ 20.891 em 2015).
13. Obrigações por empréstimos e repasses: Em 06 de julho de 2016 ocor-
reu a liquidação integral do empréstimo junto ao Banque PSA Finance-Holanda.
Em 31 de dezembro de 2015 o saldo contábil era 21.701.
                                                                       2016                              2015

Ativo Receita Ativo Receita
(passivo) (Despesa) (passivo) (Despesa)

Operações ativas
  vinculadas (i)
Financiamentos floor plan - 5.926 21.701 12.831

Banque PSA Finance
  - Holanda (ii)
Empréstimos no exterior - (1.960) (21.701) (7.556)

(i) Operações classificadas conforme circular nº 3.233/04 e atualizada pela
Circular nº. 3.360/07. (ii) Juros: R$ (925) - (2015 - R$ (1.705)) e Variação
Cambial: (R$ 1.035) - (2015 - R$ (5.851)).
14. Outras obrigações
a) Sociais e estatutárias         2016         2015
Social e estatutárias 12.325 24.124
Total 12.325 24.124
b) Fiscais e previdenciárias         2016         2015
Imposto de Renda 5.448 9.111
Contribuição Social 4.551 5.315
Outros 3.859 7.881
Total 13.858 22.307
c) Outras obrigações - Diversas         2016         2015
Floor-Plan – Montadora PCBA (i) (Nota 19b) 4.996 12.017
Despesas administrativas 12.038 8.922
Comissões a pagar 2.122 1.735
Carteira Cedida-Resolução nº.3.533 444.610 849.513
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
  sobre carteira cedida-resolução no. 3.533
   (passivos contingentes (nota 17b) - 75
Passivos contingentes (nota 17b) 8.720 8.159
Outras 1.097 74
Total 473.583 880.495
Curto Prazo 284.803 505.097
Longo Prazo 188.780 375.398
(i) Referem-se a recebimentos de operações de Floor Plan do último dia de
dezembro de 2016, pendentes de repasse à montadora.
15. Resultado de exercícios futuros: O saldo registrado é referente aos
subsídios de taxas de operações de crédito, recebidos da PSA Peugeot
Citröen do Brasil S.A e suas concessionárias autorizadas, no montante de
R$ 93.913 nota 19b (R$ 81.105 em 2015). Foi apropriado no exercício o
montante de R$ 92.241 – (R$ 72.460 no mesmo período de 2015). O Banco
mantêm inalterado os diferimentos das subvenções de juros que as mar-
cas Peugeot e Citroën promovem nas vendas de veículos em campanhas
comerciais, independentemente da existência ou não de cessões de
recebíveis. Esse procedimento conservador visa manter as curvas de ju-
ros constantes dos contratos ao longo de suas vidas úteis, pois as cessões
efetuadas são de recebíveis com coobrigação e consolidação de risco no
Banco PSA.
16. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2016, o
capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 229.756 repre-
sentado por 209.355 ações, ordinárias nominativas (R$ 229.756 represen-
tado por 209.355 ações, ordinárias nominativas em 31 de dezembro de
2015). b) Reserva legal: O Banco PSA deve destinar 5% do lucro líquido de
cada exercício social para a reserva legal, que não poderá exceder a 20%
do capital integralizado. Em 2016 foi contabilizado R$ 1.470 (R$ 2.579 em
2015). c) Lucros acumulados: Conforme Resolução nº 3.605/08 do Banco
Central do Brasil, o lucro apurado e não distribuído no exercício deverá ser
destinado. Em 31 de dezembro de 2016, o lucro remanescente de
R$ 13.438 (R$ 20.620 em 31 de dezembro de 2015) foi destinado para a ru-
brica de reserva de lucros. d) Distribuição de dividendos e juros sobre ca-
pital próprio: O estatuto social estabelece dividendo mínimo obrigatório de
5% sobre o lucro líquido do exercício ajustado consoante a legislação em
vigor. Em conformidade com a Lei. nº 9.249/1995, a Administração do Ban-
co PSA decidiu pelo provisionamento de juros sobre capital próprio, limita-
do na forma da legislação vigente. No exercício findo em 31 de dezembro
de 2016, o valor deliberado foi de R$ 14.500 (2015 - R$ 28.381). Em 15 de
julho de 2016, em Assembléia Geral Extraordinária, foi deliberado a distri-
buição de dividendos intermediários no montante de R$ 180.000, através da
conta de Reserva de Lucros refletida no balanço patrimonial do exercício
findo em 31 de dezembro de 2015.

dos créditos recebíveis pelo Banco. f) Operações de cessão de crédito: De
acordo com a Resolução nº 3.533/08 do Banco Central do Brasil, que entrou em
vigor em 1º de janeiro de 2012, as cessões de crédito a partir desta data devem
classificar a venda ou a transferência de ativos financeiros, para fins de registro
contábil, nas seguintes categorias: I - operações com transferência substancial
dos riscos e benefícios; II - operações com retenção substancial dos riscos e
benefícios; e III - operações sem transferência nem retenção substancial dos
riscos e benefícios. Na categoria operações com transferência substancial dos
riscos e benefícios devem ser classificadas as operações em que o vendedor
ou cedente transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de proprie-
dade do ativo financeiro objeto da operação. Na categoria operações com reten-
ção substancial dos riscos e benefícios devem ser classificadas as operações
em que o vendedor ou cedente retém substancialmente todos os riscos e bene-
fícios de propriedade do ativo financeiro objeto da operação. Na categoria ope-
rações sem transferência nem retenção substancial dos riscos e benefícios de-
vem ser classificadas as operações em que o vendedor ou cedente não transfe-
re nem retém substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do
ativo financeiro objeto da operação. A avaliação quanto à transferência ou reten-
ção dos riscos e benefícios de propriedade dos ativos financeiros é de respon-
sabilidade do Banco PSA e é efetuada com base em critérios consistentes e
passíveis de verificação, utilizando-se como metodologia a comparação da ex-
posição da instituição, antes e depois da venda ou da transferência, relativa-
mente à variação no valor presente do fluxo de caixa esperado associado ao
ativo financeiro descontado pela taxa de juros de mercado. h) Operações de
Crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa: As operações de cré-
dito são classificadas de acordo com o julgamento da Administração quanto ao
nível de risco, levando em consideração a conjuntura econômica, a experiência
passada e os riscos específicos em relação à operação, aos devedores e ga-
rantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 2.682/
99 do Banco Central do Brasil, que requer a análise periódica da carteira e sua
classificação em nove níveis, sendo “AA” (risco mínimo) e “H” (risco máximo
– perda). As rendas das operações de crédito vencidas há mais de 59 dias, in-
dependentemente de seu nível de risco, somente são reconhecidas como recei-
ta, quando efetivamente recebidas. As operações classificadas como nível “H”
permanecem nessa classificação por seis meses, quando então são baixadas
contra a provisão existente e controladas em contas de compensação, não
mais figurando no balanço patrimonial. As operações renegociadas são
mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas. As
renegociações de operações de crédito que já haviam sido baixadas contra a
provisão e que estavam em contas de compensação são classificadas como
nível “H”. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, considerada sufici-
ente pela Administração, atende aos critérios estabelecidos pelo Banco Central
do Brasil. i) Imobilizado de uso: O imobilizado é demonstrado ao custo de aqui-
sição reduzido da depreciação acumulada. A depreciação do imobilizado é cal-
culada pelo método linear, com base em taxas anuais que contemplam a vida
útil-econômica dos bens, sendo: móveis, utensílios e instalações - 10%; e sis-
tema de processamento de dados e veículos - 20%. j) Depósitos e captações
no mercado aberto: São demonstrados pelos valores das exigibilidades e con-
sideram os encargos exigíveis até a data do balanço, reconhecidos em base
“pro-rata” dia. As captações no mercado aberto são classificadas entre passivo
circulante e exigível a longo prazo em função de seus prazos de vencimento,
independente dos prazos de vencimento dos papéis que lastreiam as opera-
ções. k) Redução do valor recuperável de ativos não financeiros -
(Impairment): O registro contábil de um ativo deve evidenciar eventos ou mu-
danças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que pos-
sam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evi-
dências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável,
é constituída uma provisão, ajustando o valor contábil líquido. Essas provisões
são reconhecidas no resultado do período/exercício, conforme previsto na Re-
solução n° 3.566/08 do Banco Central do Brasil. Os valores dos ativos não fi-
nanceiros são revistos, no mínimo, anualmente para determinar se há alguma
indicação de perda por impairment. Exceto créditos tributários que são revistos
semestralmente. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 não foram identificados
ativos não financeiros registrados com indicação de perda por impairment. l)
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins): O PIS (0,65%) e a Cofins (4,00%) são calculados
sob determinadas receitas e despesas brutas. As instituições financeiras po-
dem deduzir despesas financeiras na determinação da referida base de cálculo.
As despesas de PIS e da Cofins são registradas em despesas tributárias. m)
Imposto de renda e contribuição social: As provisões para o imposto de renda
(IRPJ) e contribuição social (CSLL), quando devidas, são calculadas com base
no lucro ou prejuízo contábil, ajustado pelas adições e exclusões de caráter
permanente e temporária, sendo o imposto de renda determinado pela alíquota
de 15%, acrescida de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 no exer-
cício (R$ 120 no semestre) e a contribuição social pela alíquota de 20% de
acordo com a lei 13.169/15, retornando à alíquota de 15% a partir de 1º de janei-
ro de 2019. Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social fo-
ram calculados sobre as adições e exclusões temporárias, prejuízo e base ne-
gativa. Os créditos tributários são baseados nas expectativas atuais de realiza-
ção e considerando os estudos técnicos e análises da administração, o total dos
créditos tributários está registrado na rubrica “Outros créditos – diversos” no
grupo do ativo circulante, conforme descrito na nota 9. n) Ativos e passivos
contingentes e obrigações fiscais e previdenciárias: O reconhecimento, a
mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes e obrigações le-
gais são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/
09 e Carta Circular nº 3.429/10 ambas do Banco Central do Brasil e Pronuncia-
mento Técnico CPC nº 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), obedecendo aos seguintes critérios: Contingências ativas - Não são re-
conhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de
evidências que propiciem a garantia de sua realização sobre as quais não ca-
bem mais recursos. Contingências passivas - São reconhecidas nas demons-
trações financeiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da
administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial
ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufici-
ente segurança. As contingências passivas classificadas como perda possível
são apenas divulgadas em notas explicativas, enquanto aquelas classificadas
como perda remota não requerem provisão, nem divulgação. Obrigações le-
gais - fiscais e previdenciárias - Referem-se a demandas judiciais onde estão
sendo contestadas a legalidade ou a inconstitucionalidade de alguns tributos (ou
impostos e contribuições). O montante discutido é quantificado e registrado
mensalmente. o) Resultado de exercícios futuros: Está representado, principal-
mente, pelo valor das parcelas de receitas contratuais recebidas antecipada-
mente que serão apropriadas ao resultado de acordo com os prazos dos con-
tratos de financiamento aos quais se referem. p) Despesa antecipada: São
contabilizadas as aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos
benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em exercícios seguintes e são
apropriadas ao resultado, de acordo com a vigência dos respectivos contratos.
Comissões pagas a correspondentes bancários – Considerando-se o contido
na Resolução CMN nº 4.294 e Circular Bacen nº 3.693 de dezembro de 2013, a
partir de janeiro de 2015 as comissões pagas aos agentes intermediadores da
originação de novas operações de crédito ficam limitadas aos percentuais má-
ximos de (i) 6% do valor da nova operação originada e (ii) 3% do valor da ope-
ração objeto de portabilidade. As referidas comissões devem ser integralmente
reconhecidas como despesa quando incorridas. A Circular Bacen nº 3.738 de
dezembro de 2014, facultou a possibilidade de aplicação escalonada do proce-
dimento contábil supracitado, conforme abaixo: a) 2015: Reconhecer integral-
mente como despesa 1/3 do valor da comissão paga, sendo a diferença ativada

1. Contexto operacional: O Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Banco PSA”)
opera como banco múltiplo com as carteiras de investimento, crédito e financi-
amento. Foram firmados contratos com o Grupo Santander, para a prestação
de serviços relacionados à gestão/controle operacional das operações de crédi-
to a serem realizadas através do Banco PSA. A partir do segundo semestre de
2013, o Banco PSA implementou o projeto denominado “iDeal”, objetivando
usufruir sua própria gestão/controle operacional das operações de crédito reali-
zadas a partir daquela data, que entrou em operação em 22 de novembro de
2013. Em 24 de julho de 2015 o Banque PSA Finance, S.A. e o Banco Santander
(Brasil) S.A assinaram um acordo de cooperação pelo qual a sua Controlada
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.. adquiriu ações do Banco
PSA Finance Brasil S.A. correspondentes a 50% de seu capital, cabendo a esta
última, a atribuição da Gestão dos Negócios compartilhada com o “Banco PSA
Finance S.A. A operação foi aprovada pelas autoridades concorrenciais e auto-
ridades regulatórias bancárias, em 18/05/2016, e encontra-se na fase de emis-
são de Ofício, por parte do BACEN (Banco Central do Brasil).
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras: As
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, que incluem as diretrizes contábeis emanadas
pela Lei 6.404/76, alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 e
com as normas do Banco Central do Brasil, e estão sendo apresentadas de
acordo com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional -
COSIF. As estimativas contábeis são determinadas pela Administração, consi-
derando fatores e premissas estabelecidas com base em julgamento. Itens sig-
nificativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem as provisões para
ajuste dos ativos ao valor provável de realização ou recuperação, as provisões
para perdas, as provisões para contingências, marcação a mercado de instru-
mentos financeiros, os impostos diferidos, entre outros. A liquidação das tran-
sações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes
em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Admi-
nistração revisa as estimativas e premissas pelo menos semestralmente.
3. Sumário das principais práticas contábeis: As principais práticas
contábeis adotadas para a elaboração das Demonstrações Financeiras foram:
a) Apuração do resultado: As receitas e despesas são apropriadas pelo regime
de competência, observando-se o critério pro-rata dia para as de natureza fi-
nanceira. As receitas e despesas de natureza financeira são calculadas com
base no método exponencial, exceto aquelas relativas a títulos descontados ou
relacionados com operações no exterior, as quais são calculadas com base no
método linear. As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor
de resgate e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são
registradas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações
com taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até
a data do balanço. b) Ativos e Passivos Circulantes e a Longo Prazo: São de-
monstrados pelos valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendi-
mentos, encargos e variações monetárias ou cambiais auferidos e/ou incorri-
dos até a data do balanço, calculados “pro rata” dia e, quando aplicável, o efeito
dos ajustes para reduzir o custo de ativos ao seu valor de mercado ou de reali-
zação. Os saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são classificados no
ativo e passivo circulantes, respectivamente. Os títulos classificados como títu-
los para negociação independentemente da sua data de vencimento, estão clas-
sificados integralmente no curto prazo, conforme estabelecido pela Circular
Bacen nº 3.068/2001. c) Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins da demons-
tração dos fluxos de caixa, caixa e equivalentes de caixa correspondem aos
saldos de disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez com con-
versibilidade imediata ou com prazo original igual ou inferior a noventa dias. d)
Aplicações interfinanceiras de liquidez e créditos vinculados ao Bacen remune-
rados: As aplicações prefixadas são registradas pelo valor de resgate, deduzido
das rendas pertencentes ao período futuro, e as pós-fixadas pelo valor de custo
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. As aplicações no
mercado aberto são classificadas no ativo circulante e realizável a longo prazo
em função de seus prazos de vencimento, independentemente dos prazos de
vencimento dos papeis que lastreiam as operações. e) Títulos e valores mobili-
ários e instrumentos financeiros derivativos: De acordo com o estabelecido
pela Circular nº 3.068/01, do Banco Central do Brasil, os títulos e valores mobi-
liários integrantes da carteira são classificados em três categorias distintas,
conforme a intenção da Administração, quais sejam: • Títulos para negociação;
• Títulos disponíveis para venda; e • Títulos mantidos até o vencimento. Os títu-
los classificados como para negociação (apresentados no ativo circulante) e
disponíveis para venda (segregados em ativo circulante e realizável a longo
prazo) são avaliados, na data do balanço, pelo seu valor de mercado e os clas-
sificados como títulos mantidos até o vencimento (segregados em ativo
circulante e realizável a longo prazo), com a intenção e capacidade financeira
para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avaliados pelo seu
custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao
resultado do período. Os ajustes a valor de mercado dos títulos classificados
para negociação são contabilizados em contrapartida à adequada conta de re-
ceita ou despesa, no resultado do período. Os ajustes a valor de mercado dos
títulos classificados como disponíveis para venda são contabilizados em
contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, líquido dos efeitos tribu-
tários, sendo transferidos para o resultado do período quando da efetiva realiza-
ção, através da venda definitiva ou da reclassificação dos respectivos títulos e
valores mobiliários para a categoria de “títulos para negociação”. As operações
com instrumentos financeiros derivativos são avaliadas, na data do balanço, a
valor de mercado, contabilizando a valorização ou a desvalorização em conta
de receita ou despesa, no resultado do período. De acordo com a Circular nº
3.082/02, e regulamentações posteriores, os instrumentos financeiros derivati-
vos são classificados na data de sua aquisição de acordo com a intenção da ad-
ministração para fins ou não de proteção (hedge). Em 31 de dezembro de 2016
o Banco PSA, não possui instrumentos financeiros derivativos, face a
consequente liquidação operação de empréstimo. Fundos de investimento em
direitos creditórios: Destacam-se, a seguir, as principais informações referen-
tes ao FIDC Aberto PSA Finance Brasil, doravante denominado “FIDC”, con-
forme requerido para divulgação na instrução CVM n° 489/11: I. Característica
do FIDC: Administrado pelo Banco Santander S.A. e constituído sob a forma de
condomínio aberto nos termos da regulamentação em vigor. O FIDC iniciou
suas operações em 13 de abril de 2010, com prazo indeterminado. II. Denomi-
nação, natureza, propósito e atividade pelo FIDC: O objetivo do FIDC é propor-
cionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação prepon-
derante dos recursos na aquisição de direitos creditórios do segmento financei-
ro. Estes direitos creditórios serão oriundos de operações de crédito e opera-
ções de arrendamento mercantil. III. Participação no patrimônio líquido e nos
resultados do FIDC: Em conformidade com o artigo 24, inciso XV, da instrução
CVM n° 356 e com a instrução CVM n° 393, o FIDC deve manter relação míni-
ma entre o valor das cotas subordinadas e o de seu patrimônio líquido. IV. Natu-
reza do envolvimento do Banco PSA com o FIDC – dar-se-á da seguinte forma:
a) Subordinação de 10%; b) Rentabilidade mínima; e c) Reserva de caixa de
4%. V. Montante e natureza dos créditos, obrigações, entre o Banco e o FIDC.
VI. Em conformidade com o estabelecido na Resolução nº 3.533/08 do Banco
Central do Brasil, as cessões de direitos creditórios efetuadas a partir de 1º de
janeiro de 2012, nas quais não há transferência substancial dos riscos e benefí-
cios inerentes aos direitos creditórios cedidos, o Banco PSA mantém os mon-
tantes correspondentes aos ativos objeto da cessão registrados na sua totalida-
de em sua carteira de crédito. Os valores recebidos na operação são
registrados no ativo tendo como contrapartida passivo referente à obrigação as-
sumida, e as despesas e receitas oriundas dos direitos creditórios objeto da
cessão são registradas de forma segregada no resultado do período de acordo
com o prazo remanescente da operação, no mínimo mensalmente. VII. Em 20
de junho e 2016 o FIDC encerrou suas atividades com a consequente recompra

e apropriada ao resultado pelo período de 36 meses ou pelo prazo do contrato,
dos dois o menor; b) 2016: Reconhecer integralmente como despesa 2/3 do va-
lor da comissão paga, sendo a diferença ativada e apropriada ao resultado pelo
período de 36 meses ou pelo prazo do contrato, dos dois o menor; e c) 2017:
Reconhecer o valor total da comissão paga integralmente como despesa. Se-
gundo o contido na Circular Bacen nº 3.722 de outubro de 2014, os procedimen-
tos contábeis anteriormente descritos devem ser aplicados de forma
prospectiva a partir de janeiro de 2015, não trazendo impactos sobre as comis-
sões pagas até dezembro de 2014. A partir de janeiro de 2020, caso ainda exis-
ta no ativo da entidade saldo a amortizar de comissão de venda paga ao corres-
pondente, esse montante deverá ser integralmente baixado contra resultado
(despesa).
4. Caixa e equivalente de caixa: A demonstração dos fluxos de caixa foi ela-
borada em conformidade com a Resolução nº 3.604/08 do Banco Central do
Brasil, sendo considerados como equivalentes de caixa as aplicações
interfinanceiras de liquidez e aplicações em fundos de investimento cujos pra-
zos de liquidação na data de contratação eram inferiores a 90 dias. O caixa e
equivalentes de caixa estão assim representados:

        2016         2015
Disponibilidades 4.169 7.348
Aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez 3.999 321.002
Títulos e valores mobiliários 54.386 108.068
Total de caixa e equivalentes de caixa 62.554 436.418
5. Aplicações interfinanceiras de liquidez         2016         2015
Aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez
Até 90 dias 3.999 321.002

3.999 321.002
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o resultado com aplicações
interfinanceiras foi de R$ 14.494 (R$ 36.379 em 2015).
6. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
a) Títulos e valores mobiliários
Carteira própria         2016         2015
Títulos para negociação
FIDC Aberto PSA Finance Brasil (i) - 25.041
Santander FIC FI Empresas Curto Prazo 2.612 4.037
Santander FIC FI Soberano Referenciado DI 45.789 91.949
Bradesco Empresas FIC Referenciado DI Federal 3.568 8.308
DYNAMICCPFICFI 1.639 1.788
Itaú Soberano DI LP 778 1.985
Outros - 1

54.386 133.109
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o resultado com aplicações em
títulos e valores mobiliários foi de R$ 14.340 (R$ 25.328 no exercício findo em
31 de dezembro de 2015). (i) Em 20 de junho e 2016 o FIDC encerrou suas ati-
vidades com a consequente recompra dos créditos recebíveis pelo Banco. b)
Instrumentos financeiros derivativos: Em 06 de julho de 2016 ocorreu a liquida-
ção integral do empréstimo junto ao Banque PSA Finance-Holanda. Em 31 de
dezembro de 2015 o valor de mercado era 7.831. No exercício findo em 31 de
dezembro de 2016, o resultado com instrumentos financeiros derivativos foi de
R$ (3.697) - (R$ 3.883 no exercício findo em 31 de dezembro de 2015).
7. Relações Interfinanceiras: O saldo da rubrica relações interfinanceiras, no
montante de R$ 59.546, é composto por crédito vinculado representado, basica-
mente, por depósitos efetuados no Bacen, para cumprimento das exigibilidades
dos compulsórios sobre depósitos à prazo.
8. Operações de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa
a) Carteira de créditos
Descrição         2016         2015
Financiamentos 1.818.023 1.959.718
Outros créditos (nota 9) 9.161 -

Total 1.827.184 1.959.718
b) Composição da carteira de crédito por tipo de cliente
Descrição         2016         2015
Pessoa física 1.256.388 1.492.110
Pessoa jurídica 570.796 467.608

Total 1.827.184 1.959.718
c) Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento das parcelas
Descrição         2016         2015
A vencer 1.803.008 1.923.054
Até 3 meses 167.104 175.721
De 3 meses a 1 ano 1.043.801 1.077.768
Acima de 1 ano 592.103 669.565

Vencidas 24.176 36.664
De 1 A 14 dias 10.493 16.542
Acima de 14 dias 13.683 20.122

Total 1.827.184 1.959.718
d) Concentração do risco de crédito
Descrição         2016         2015
Principal devedor 49.462 53.587
Percentual do total da carteira de operações de crédito - % 2,71 2,73
20 maiores devedores 306.414 226.948
Percentual do total da carteira de operações de crédito - % 16,77 11,58
e) Composição da carteira de operações de crédito e correspondente pro-
visão para devedores duvidosos nos prazos e níveis de risco estabelecidos
pela Resolução nº 2.682/99 do Banco Central do Brasil em 31 de dezembro
de 2016 e 2015.

                      2016                    2015
Carteira

Nível Cedida
de Carteira depois Total  das Provisão Total das Provisão
risco    própria  da 3.533 operações constituída operações constituída
A 871.994 387.853 1.259.847 6.299 1.408.144 7.039
B 386.351 66.299 452.650 4.527 457.044 4.567
C 73.078 5.790 78.868 2.366 46.918 1.407
D 11.220 35 11.255 1.126 16.829 1.683
E 6.462 - 6.462 1.938 6.186 1.856
F 3.461 - 3.461 1.731 5.418 2.709
G 2.558 86 2.644 1.851 4.424 3.096
H 11.970 27 11.997 11.997 14.755 14.755
Total 1.367.094 460.090 1.827.184 31.835 1.959.718 37.112
f) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
                                                       2016                        2015

Carteira Carteira Carteira Carteira
cedida cedida cedida cedida

Carteira depois antes Carteira depois antes
 própria da 3.533 da 3.533  própria da 3.533 da 3.533

Saldo no início
  do exercício 22.357 14.755 75 28.782 13.365 506
Constituições 36.939 1.614 - 47.015 2.993 -
Reversões (5.481) (13.507) (75) (17.774) (1.603) (431)
Créditos baixados
  para prejuízo (24.842) - - (35.666) - -
Saldo no final
  do exercício 28.973 2.862 - 22.357 14.755 75
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram recuperados créditos
baixados para prejuízos, no montante de R$ 6.586 (R$ 8.103 em 2015). g) Ren-
das com operações de crédito: No exercício findo em 31 de dezembro de 2016,
as rendas com operações de crédito totalizaram R$ 221.333 (R$ 234.738 no
exercício findo em 31 de dezembro de 2015).
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Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 - NIRE 35.300.025.083
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

São convocados os acionistas da Companhia Brasileira de Cartuchos, a se reunirem em AGO a ser realizada às 9 hs do dia 24/04/17, na Avenida 
Humberto de Campos, 3220, Bairro Guapituba, na Cidade de Ribeirão Pires/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar 
as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/16; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Os documentos pertinentes às matérias a 
serem debatidas em AGO encontram-se disponíveis para consulta na sede da Companhia. Ribeirão Pires, 21/03/17. Antonio Marcos Moraes 
Barros - Diretor Presidente; Fábio Luiz Munhoz Mazzaro - Diretor Administrativo e Financeiro. Ribeirão Pires, 21/03/17.(22, 23 e 24/03/2017)

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2017

NEGLIGÊNCIA NO TRABALHO
Empresa que pagar um tributo com atraso, por falta de atenção do seu 
funcionário, poderá descontar os valores de multa e juros na folha, 
devido a negligencia? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE ESTEVE DE LICENÇA NO PERÍODO DE 120 DIAS POR 
MOTIVO DE ADOÇÃO DE CRIANÇA POSSUI A ESTABILIDADE GESTANTE?

Informamos que a para adoção há o direito do salário-maternidade durante 
120 (cento e vinte) dias, porém, não há estabilidade, pois não houve a 
gravidez da empregada, salvo previsão em contrário em convenção coletiva.

HORA EXTRA PREVISTA NO CONTRATO
Funcionário que se recusa a fazer hora extra o que a empresa pode 
fazer, embora prevista no contrato de trabalho? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REQUERIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA
Empresa pode pedir afastamento pelo INSS de funcionária gestante que 
vem trazendo vários atestados intercalados, porém com menos de 15 
dias seguidos cada? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEFICIENTE FÍSICO PODE TRABALHAR NO PERÍODO NOTURNO 
(22HS ÀS 6HS), QUAL A BASE LEGAL?

A legislação trabalhista e previdenciária não vedam o trabalho noturno 
pelo simples fato de ser deficiente. Porem deve ser observadas as 
vedações ao trabalho noturno de menores, e outras.

DEMITIDO DURANTE ALISTAMENTO MILITAR
Empresa pretende demitir funcionário que está em processo de 
alistamento militar. Existe estabilidade nessa situação? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

UTILIZAÇÃO DO BANCO DE HORAS
Banco de horas pode ser utilizado nos dias de folga e feriado, será 
efetuado por setor? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação da requerido RUBENS RODRIGUES
CARDOSO (CPF: 893.261.058-49), seu cônjuge CLARA PRADO DE MORAES CARDOSO (CPF:
893.261.048-49), e demais interessados, expedido na Ação de Rescisão / Resolução nº 0000893-
32.1994.8.26.0606 (32.1994.8.26.0606/000893), em trâmite na 3ª Vara Cível do Fórum de Suzano -
Comarca de São Paulo/SP, requerido por JOSE PEREIRA DE BRITO (CPF: 805.981.108-87). Nos
termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do
portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue:
1. DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS: a. Imóvel comercial constituído pela união de dois terrenos, constituídos
pelas matrículas 34.652 e 10.117 abaixo descritas, um localizado na Estrada Municipal Kidani, 29, com
área de 310m2 e o segundo na Estrada Municipal Keide Harada com área de 1.458m2, localizados no
Loteamento Estância Piratininga – Suzano, onde foi construído um Galpão com 260m2 de área construída.
Lotes esses abaixo descritos: - Um terreno constituído pelos lotes de nºs 235, 236 e 240 do loteamento
denominado Estâncias Piratininga, perímetro urbano deste Município e Comarca de Suzano/SP, assim
descrito e caracterizado: Frente para a Estrada Keida Harada, onde mede 29,50m, e mais 12,50m em
curva, e 9,50m e reta na confluência dessa Estrada com a Estrada Municipal Kidani; e, mais 10,00m em
reta de frente para a Estrada Municipal Kidani; daí vira a esquerda com uma distância de 31,00m,
confrontando então com o lote de nº 237 , daí vira a direita com uma distância de 46,00m, confrontando
com os lotes de nºs 237, 238 e 239 , daí a esquerda com uma distancia de 71,00m , confrontando com o
lote de nº 241 , finalizando o perímetro; encerrando a área total de 1.458,00m2. Objeto da matrícula nº
34.652 do CRI de Suzano. BENFEITORIAS: Conforme Av.01, sobre o referido terreno foi construído
um prédio de nº 9.670, da Estrada Keida Harada, com 251,00 metros quadrados de área construída. - Um
lote de terreno com o nº 238 do loteamento denominado Estâncias Piratininga, deste município e comarca
de Suzano assim descrito e caracterizado: frente para a Estrada Municipal Kidani, onde mede 10,00ms; a
direita de quem do terreno olha a estrada, confronta com o lote 237, onde mede 31,00ms; a esquerda com
o lote 239, onde mede 31,00ms; e , pelos fundos com parte do lote nº 240, onde mede 10,00ms;
encerrando a área de 310,00ms2; lotes confrontantes todos de propriedade dela vendedora; e, se encontra
lançado pela Prefeitura sob nº 97.01.02. Objeto da Matrícula nº 10.117 do CRI de Suzano.
AVALIAÇÃO: R$ 355.233,75 (MARÇO/2017 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais do TJSP). b. Um lote de terreno sob nº 239, do loteamento denominado Estâncias Piratininga,
neste município e comarca de Suzano assim descrito e caracterizado: frente para a Estrada Municipal
Kidani, onde mede 42,50ms em curva; a direita de quem do terreno olha a estrada, confronta com o lote
238, onde mede 31,00ms; a esquerda com o córrego existente; onde mede 25,50m em linha sinuosa; e,
nos fundos com parte do lote nº 240, onde mede 36,00; encerrando a área total de 1.000,00ms2; lotes
confrontantes todos de propriedade da vendedora; e se encontra lançado pela Prefeitura Municipal sob nº
97.01.01. Objeto da Matrícula nº 10.118 do CRI de Suzano. AVALIAÇÃO: R$ 278.175,40 (MARÇO/
2017 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 2. AVALIAÇÃO
TOTAL DOS IMÓVEIS (A + B): R$ 633.409,15 (MARÇO/2017). 3. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça
começa em 12/05/2017, às 15hs45min, e termina em 15/05/2017, às 15h45min e; 2ª Praça começa em
15/05/2017, às 15h46min, e termina em 05/06/2017, às 15h45min. 4. CONDIÇÕES DE VENDA E
INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e
demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email:
contato@zukerman.com.br . Fica o executado, RUBENS RODRIGUES CARDOSO, seu cônjuge
CLARA PRADO DE MORAES CARDOSO, e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou
causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.
São Paulo, 14 de março de 2017.

Betacred Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
CNPJ Nº 06.050.986/0001-90 NIRE – JUCESP Nº 35.300.344.316 - Assembléia Geral Extraordinária

Aos 20/2/17, às 10 horas, na sede. Presenças: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Para presidir a assembleia foi eleito o Sr. 
Nurik Araújo Costa que, aceitando a incumbência, convidou a mim, Rogério Rodrigues, para secretariá-lo. Deliberações: As deliberações, 
todas tomadas por unanimidade, foram as seguintes: Ulisses de Souza Rodrigues, por motivos pessoais, manifestou sua intenção 
em deixar de ser membro da Diretoria, para tanto, encaminhou sua renúncia ao cargo, com efeitos a partir de 20/2/17, permanecendo, 
portanto, no exercício de suas funções até o dia 19/2/17. Os acionistas aceitam a aludida renúncia do Sr. Ulisses de Souza Rodrigues 
e elegem como membro efetivo da Diretoria Rogério Rodrigues, RG nº 25.896.251-3, CPF nº 250.057.178-54;Reeleição como membro 
efetivo da Diretoria Nurik Araujo Costa, RG n° 18.432.899-8, CPF n° 125.467.968-52; Fixação de remuneração mensal no montante de 
R$ 3.689,66 para cada membro da Diretoria; Discutidos os demais assuntos de interesse da sociedade, nada mais houve de relevante 
que devesse ser registrado. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata 
no livro próprio. São Paulo, 20 de fevereiro de 2017. Credigy International Ltd. por procuração-Ulisses de Souza Rodrigues CREDIGY 
Global Ltd. por procuração-Ulisses de Souza Rodrigues Nurik Araujo Costa-Diretor/Presidente e Rogério Rodrigues-Diretor/Secretário. 
Rebeca Braga Perez Advogada-OAB/SP 239.253. Jucesp nº 92.317/17-0 em 23/2/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Sindicato dos Empregados no Comércio de Cotia e Região - Edital de Notificação - Contribuição Sindical - Em atendimento ao disposto no 
art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, o Sindicato dos Empregados do Comércio de Cotia e Região, entidade sindical de 1º grau, CNPJ nº
05.284.220/0001-08, Av. Brasil, 21, Jd. Central , Cotia/SP, representativa dos empregados nas empresas do comércio varejista e atacadista (e farmácia
e drogarias, se for o caso) que compõem o 1º e 2º Grupos do Plano da CNC, no quadro a que se refere o artigo 577 da CLT, dos municípios de Cotia, 
Vargem Grande Paulista, Itapecerica da Serra, São Lourenço da Serra, Embu Guaçu e Juquitiba-/SP, notifica as empresas do setor de que deverão
descontar a contribuição sindical de seus empregados no mês de março (art. 582/CLT) e efetuar o respectivo recolhimento até o dia 30/04/17 (art. 
583/CLT) na Caixa Econômica Federal ou nos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do Sistema de Arrecadação dos Tributos Federais
(art. 586/CLT). Referido recolhimento deverá ser efetuado em guias próprias ou boletos bancários, os quais já estão sendo enviados às empresas
sujeitas ao desconto/recolhimento. As empresas que não receberem aludidas guias ou boletos em tempo hábil poderão solicitá-las através do telefone 
(11) 4615-1210, ou ainda através de correspondência remetida à Av. Brasil, 21, Jd. Central, Cotia/SP. Estão sujeitas ao recolhimento diretamente
à Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo - FECOMERCIARIOS, as empresas sediadas nas cidades inorganizadas 
em Sindicato no Estado de SP, bem como naquelas em que os sindicatos representantes da categoria ainda não tenham obtido o código sindical 
apropriado junto à Caixa Econômica Federal. As empresas inadimplentes ficarão sujeitas à multa, juros e correção estabelecidos no art. 600 da
CLT, além de outras penalidades impostas pela Fiscalização do Ministério do Trabalho. Cotia, 21/3/2017. José de Sousa Vilarim. Diretor Presidente.

Aos
Acionistas e aos Administradores do
Banco PSA Finance Brasil S.A. 
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Banco PSA Finance Brasil S.A.
(“Banco”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima re-
feridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e financeira do Banco PSA Finance Brasil S.A. em 31 de de-
zembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus respectivos flu-
xos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internaci-
onais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor-
mas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela au-
ditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao
Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Administração compartilhada
Conforme descrito na nota explicativa 1, o Banque PSA Finance SA e o Banco
Santander (Brasil) assinaram um acordo de cooperação, onde a “Aymoré Cré-
dito, Financiamento e Investimento S.A”, empresa pertencente ao grupo

Santander (Brasil), adquiriu 50% do capital do Banco PSA Finance Brasil S.A..
A operação foi aprovada pelas autoridades concorrenciais e autoridades
regulatórias bancárias, em 18 de maio de 2016, e encontra-se na fase de emis-
são de Ofício, por parte do BACEN (Banco Central do Brasil). Adicionalmente,
em 01 de agosto de 2016, iniciou-se a administração compartilhada entre os
respectivos sócios. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse as-
sunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório do auditor
A Administração do Banco é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demons-
trações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em cone-
xão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é
a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade do Banco de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base

contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a admi-
nistração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os res-
ponsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi-
nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas, não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fun-
damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante re-
sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstânci-

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Patricia di Paula da Silva Paz
Contadora

CRC - 1SP198827/O-3

A Diretoria                                                                                                           Contador:   Robinson Tiengo Caruzzo - CRC 1SP 292.640/O-0

...continuação

17. Imposto de renda e contribuição social: a) Os encargos com imposto
de renda e contribuição social correntes incidentes sobre as operações do
exercício são demonstrados a seguir

2016                      2015
    IRPJ    CSLL     IRPJ    CSLL

Resultado antes da tributação
  sobre o lucro e participações 47.643 47.643 57.568 57.568
(-) Juros sobre capital próprio (14.500) (14.500) (28.381) (28.381)
(-) Participações
  estatutárias sobre lucro (2.256) (2.256) (3.138) (3.138)

Resultado antes da
  tributação sobre o lucro 30.887 30.887 26.049 26.049
Adições temporárias 7.008 7.008 17.632 17.632
Provisões para gratificações
  e ou comissões 323 323 123 123
Provisões para crédito
  de liquidação duvidosa - - 17.509 17.509
Outras provisões 6.685 6.685 - -

Adições permanentes 3.764 3.764 1.703 1.703
Brindes 139 139 127 127
Outras adições permanentes 3.625 3.625 1.576 1.576

Exclusões temporárias (18.905) (18.905) (5.846) (5.846)
Outras (844) (844) (4.896) (4.896)
Provisão de comissões - - (526) (526)
Provisão pagamento ABN (735) (735) (424) (424)
Provisões para crédito
  de liquidação duvidosa (17.326) (17.326) - -

Base de cálculo antes da
  compensação de prejuízo fiscal
   e base negativa da CSLL 22.754 22.754 39.538 39.538
Base de cálculo do imposto de renda
  e contribuição social 22.754 22.754 39.538 39.538
(-) PAT (217) - (749) -
Despesa com imposto de renda
  e contribuição social 5.489 4.551 9.136 5.290
b) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social
diferidos

Realização/
Crédito tributário ativo    2015 Constituição     Reversão     2016
Provisão para
  comissões a pagar 401 546 (401) 546
Provisão para
  pagamento Santander 458 127 (458) 127
Provisão para crédito
  de liquidação duvidosa 56.297 48.041 (56.297) 48.041
Outras provisões 4.598 7.101 (4.598) 7.101
Total 61.754 55.815 (61.754) 55.815
Total - 2015 50.178 18.111 (6.535) 61.754
Os créditos tributários são reconhecidos considerando a expectativa de
geração de lucros tributáveis futuros, baseada em estudo técnico que
considera as expectativas da administração quanto à realização dos re-
feridos créditos, projeções orçamentárias da instituição e indicadores
econômicos financeiros, a valores presentes com base em taxas médi-
as de captação e/ou custo de capital para os períodos projetados. Con-
siderando os efeitos temporários trazidos pela Lei nº 13.169/15, que ele-
vou a alíquota da contribuição social para 20% até 31 de Dezembro de
2018, os créditos tributários foram contabilizados com base na expecta-
tiva de sua realização. O efeito no resultado foi de R$ 315. c) Projeção
de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias e
prejuízos fiscais

                                                        2016                           2015
Imposto Contri- Valor (*)

 de buição presente Valor
    Renda   Social    Total            (*)    Total presente

Até 12 meses 14.965 11.972 26.937 23.747 26.512 23.372
De 12 a 24 meses 7.298 5.838 13.136 10.209 20.202 15.700
De 24 a 36 meses 7.298 5.838 13.136 9.000 14.627 10.021
De 4 a 10 anos 1.622 984 2.606 1.428 367 214
Total 31.183 24.632 55.815 44.384 61.708 49.307
(*) Em 31 de dezembro de 2016, o valor presente dos créditos tributários,
foi calculado considerando a taxa média de captação (13,43% a.a.).
18. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e
previdenciárias: a) Ativos contingentes: Em 31 de dezembro de 2016,
não existem processos classificados pela Administração como realiza-
ção praticamente certa. b) Passivos contingentes classificados como
perdas prováveis e obrigações legais: b.1) Provisões trabalhistas: São
compostas, principalmente, por demandas movidas por ex-funcionários
com pedidos de horas extras e por ex-funcionários de empresas
terceirizadas com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e
pagamento das respectivas verbas indenizatórias. O valor indicado como
risco provável de perda com estimativa confiável é provisionado integral-
mente e acrescido de encargos, e em 31 de dezembro de 2016 R$ 3.701
(R$ 2.759 em 2015). b.2) Provisões cíveis: São compostas, principal-
mente, por processos cíveis relacionados às operações de CDC sendo
danos morais e patrimoniais e outros processos com pedidos
condenatórios. Para os processos relacionados a operações de CDC,
cujos valores não são individualmente relevantes, o provisionamento é
efetuado com base na média histórica de perdas relativas aos processos
encerrados. A média histórica de perdas é revisada a cada seis meses.
O valor indicado como risco provável de perda com estimativa confiável
é provisionado integralmente e acrescido de encargos, e em 31 de de-
zembro de 2016 é de R$ 5.019 (R$ 5.400 em 2015). Para os demais pro-
cessos cíveis, são efetuadas análises individuais do valor potencial de
perda considerando o estágio atual do processo, o posicionamento dos
tribunais em relação à matéria discutida e o parecer dos consultores jurí-
dicos externos. As movimentações das provisões para contingências e
obrigações legais, ocorridas no exercício, estão assim apresentadas.

Dezembro Dezembro
           2015 Constituição Reversão            2016

Trabalhistas 2.759 1.124 (182) 3.701
Cíveis 5.400 653 (1.034) 5.019
PDD cart. cedida (I) 75 - (75) -
Total (nota 14c) 8.234 1.777 (1.291) 8.720
(I) Refere-se as provisões para créditos de liquidação duvidosa classifica-
das no Ativo e Passivo (carteira cedida antes da Resolução nº 3.533/08). c)
Passivos contingentes classificados como perdas possíveis: Em 31 de de-
zembro de 2016 as contingências passivas classificadas como perdas pos-
síveis de natureza cível, fiscal e trabalhista que somam, com base nos va-
lores atribuídos aos respectivos processos pelas partes reclamantes (que
não representam, necessariamente, o valor de uma possível perda),
R$ 6.648 (R$ 1.848 em 31 de dezembro de 2015) e estão representados,
substancialmente, pelos seguintes processos: • Ações revisionais de cláu-
sulas de contratos de empréstimos e financiamentos; • Ações indenizatóri-
as, decorrentes da realização de operações financeiras; • Ações trabalhis-
tas. d) Órgãos reguladores: Não existem processos administrativos em
curso, por parte do Sistema Financeiro Nacional, que possam impactar re-
presentativamente o resultado e as operações do Banco PSA.
19.Transações com partes relacionadas: a) Remuneração de adminis-
tradores: A remuneração total do pessoal chave da administração para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 145 (2015 - R$ 373).

b) Transações com partes relacionadas
                                                                      2016                    2015

Ativo Receita Ativo Receita
(passivo) (Despesa) (passivo) (Despesa)

Banco Santander (Brasil) S.A.
Depósitos interfinanceiros (832.849) (40.355) - -

PSA Finance
  Arrendamento Mercantil S.A.
Aplicações em
  depósitos interfinanceiros - - - 11
Depósitos interfinanceiros - (5.200) (291.780) (43.106)

PSA Peugeot Citröen
  do Brasil S.A.
Outras obrigações
  - diversas (nota 14c) (4.996) - (12.017) -
Despesas com
  ressarcimento (nota 23) - (2.090) - (2.491)
CDB pós-fixado (73.987) (5.722) (19.258) (6.487)
Subsídios concedidos
  operações de crédito (nota 15) (93.913) 92.241 (81.105) 72.460
Previsão de Subsídios
  a receber (nota 9) 13.034 - 15.843 -

Banque PSA Finance
Empréstimos no exterior (nota 13) - (1.959) (21.701) (7.556)

As transações com partes relacionadas foram contratadas as taxas compatí-
veis com as praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações levan-
do-se em consideração a redução de risco.
20.Receitas de prestação de serviços        2016        2015
Tarifa de cadastro 16.058 14.930
Comissões de seguros 3.762 5.752
Outras 632 1.261
Total 20.452 21.943
21.Outras despesas administrativas        2016        2015
Processamento de dados 8.674 4.448
Serviços de terceiros 6.631 6.461
Sucumbências 4.610 3.154
Serviço técnico especializado 4.435 8.043
Promoções e relações públicas 3.749 1.350
Comunicações 2.784 908
Serviço técnico especializado -
  serviços prestados Grupo Santander 2.362 3.573
Tarifa de liquidação interbancária 2.170 2.372
Serviços do sistema financeiro 779 592
Despesas com viagem 516 551
Despesas de seguros 38 420
Outras despesas administrativas 3.001 4.400
Total 39.749 36.272
22.Outras receitas operacionais        2016        2015
Recuperação de comissões de agenciamento 8.797 6.240
Variação cambial sobre obrigações
  por empréstimos e repasses 4.969 1.550
Recuperação de encargos e despesas 1.910 1.209
Total 15.676 8.999
23.Outras despesas operacionais        2016        2015
Comissões por obtenção de operações de crédito 6.886 5.860
Ressarcimento Peugeot do Brasil (nota 19b) 2.090 2.491
Divisão resultados - Grupo Santander (nota 1) 255 155
Sinergia Floor-Plan 235 371
Outras 1.291 7.011
Total 10.757 15.888

24.Limites operacionais: O Patrimônio de Referência Exigido - PRE, obtido
de acordo com os normativos em vigor, está demonstrado a seguir:

       2016        2015
Risco de crédito - PEPR 161.587 282.564
Risco cambial - PCAM - 312
Risco operacional - POPR 24.354 23.980
Patrimônio de referência exigido - PRE 185.940 306.856
Patrimônio de referência - PR 259.190 759.161
Risco de taxa de juros - Rban 6.055 18.318
Margem de patrimônio 73.250 433.987
O índice da Basiléia, para a data-base de 31 de dezembro de 2016, apurado de
acordo com o estabelecido na Resolução nº 2.099/94, com as alterações
introduzidas pelas Resoluções nº 4.192/13, nº 4.193/13 e nº 3.988/11 do CMN, é
de 13,33% para o Banco.
25.Gerenciamento de riscos: a) Risco de crédito: O gerenciamento de risco de
crédito exige alto grau de disciplina e controle das análises e das operações
efetuadas, preservando a integridade e a independência dos processos. A política
de crédito do Banco PSA tem por objetivo a segurança, qualidade e liquidez na
aplicação dos ativos, agilidade e rentabilidade nos negócios, minimizando os ris-
cos inerentes a qualquer operação de crédito, bem como orientar sobre a fixação
de limites operacionais e a concessão de operações de crédito. O Banco PSA se-
gue os critérios estabelecidos pela Resolução nº 3.721/09 do Banco Central do
Brasil. b) Risco de capital: As instituições financeiras devem manter um
patrimônio de referência (PR) compatível com os riscos de suas atividades,
sempre superior ao valor do Patrimônio de Referência Exigido (PRE), conforme
Resoluções nº 4.192/13, nº 4.193/13 e nº 3.988/11 do CMN. O Banco PSA apura
seus limites de forma Consolidada. O gerenciamento de risco de capital no con-
glomerado busca otimizar a relação risco/retorno de forma a minimizar perdas,
através de estratégias de negócios bem definidas, procurando maior eficiência na
composição dos fatores que impactam no Índice de Solvabilidade (Basiléia). c)
Risco de mercado: Para o monitoramento do risco de mercado o Banco PSA uti-
liza o Valor a Risco (V@R), o qual é calculado diariamente utilizando-se de téc-
nicas estatísticas atuais de forma a estimar a perda financeira possível para um
dia levando-se em conta que o comportamento do mercado será semelhante ao
que ocorreu no passado recente. Outra abordagem utilizada na aferição do risco
de mercado é o Stress Test, uma técnica que visa analisar o impacto de varia-
ções extremas nos preços dos ativos e derivativos. Esta abordagem de análise
tem por objetivo preservar o patrimônio do Banco PSA em situações de mercado
consideradas atípicas. As premissas utilizadas pelo Banco PSA estão aderentes
com os critérios estabelecidos pela Resolução nº 3.711/09 do Banco Central do
Brasil. d) Risco de liquidez: O risco de liquidez é acompanhado pelo Banco PSA,
visando monitorar quaisquer dificuldades em honrar suas obrigações futuras de
pagamento ou incorrer em custos de captação maiores que aqueles regularmen-
te praticados. O risco de liquidez é monitorado através de projeções diárias dos
saldos de caixa levando-se em conta as liquidações dos fluxos futuros dos seus
ativos e passivos, de modo a gerenciar a sua liquidez de forma segura e com
baixos custos. As premissas utilizadas estão aderentes com os critérios estabe-
lecidos pela Resolução nº 4.090/12 do CMN. e) Risco operacional: O risco
operacional é monitorado de forma a permitir a avaliação, monitoramento, con-
trole e mitigação do risco decorrente da falta de consistência e adequação dos
sistemas de informação, processamento e operações, bem como, de falhas nos
controles internos, fraudes ou qualquer tipo de evento não previsto, que venha a
tornar impróprio o exercício das atividades do Banco PSA. A gestão de risco
operacional utiliza uma abordagem quantitativa com ferramentas que permitem o
registro do histórico de ocorrências (base de eventos) e qualitativa com a análise
dos eventos de forma a identificar as ações necessárias para mitigação dos ris-
cos e correção de eventuais deficiências identificadas nas ocorrências. As pre-
missas utilizadas estão aderentes com os critérios estabelecidos pela Resolução
nº 3.380/06 do CMN.
26. Outras informações: O Banco PSA é participante do PGBL do Kirton Vida e
Previdência S.A, nova denominação social de HSBC Vida e Previdência (Brasil)
S.A. decorrente da transferência do controle acionário para o Grupo Bradesco em
01 de julho de 2016, que tem por objetivos principais a suplementação da aposen-
tadoria dos empregados. Durante o exercício, o Banco PSA contribuiu com
R$ 229 (2015 - R$ 3).

as, mas, não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos do Banco.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra-
ção.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condi-
ções que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional do Banco. Se concluirmos que existe uma incerte-
za relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modifi-
cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o
Banco a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações, e se as demonstrações financei-
ras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2017.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/0-6

22ª VC - Capital. INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0035152-47.2016. 
8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 22ª Vara Cível do Foro Central da Capital, do Estado de São 
Paulo, Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, na forma da lei, etc. FAZ SABER a NOELY 
NOGUEIRA DE PINHO, CPF. 051.890.698-18, que a Coop. de Professores e Aux. de Adm. Escolar 
- COOPESCOLA, lhe ajuizou uma ação MONITÓRIA ora em fase de CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA, que foi julgada procedente condenando-a ao pagamento de R$ 11.593,14 (atualizado 
até 18/08/2016). Estando a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena 
de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do NCPC, ou, no 
mesmo prazo, ofereça impugnação, independentemente de nova intimação. Será o presente edital 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0105116-80.2009.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Rosemar Fontana 
Pinto, CPF 013.871.588-21, RG 140627418 e Elza Maciel, CPF 272.990.818-81, RG 26130291, que lhes 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Giovanni Marranghello, 
objetivando receber a quantia de R$ 21.085,30 (maio/2015), referente ao contrato de aluguel do imóvel 
situado na Rua Paulo Avelar, 1013/1021, casa 3, loja 3, Vila Dom Pedro II, Nesta, e assinado entre as 
partes em 22.01.2007. Encontrando-se as executadas em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ARRESTO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o valor da dívida, 
acrescida dos honorários advocatícios do exequente, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado do débito, ou embarguem a execução no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o(a,s) executado(a,s) 
efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela 
metade (art.652-A, parágrafo único, do Código do Processo Civil). BEM ARRESTADO: imóvel, constituído 
no apartamento nº 917, localizado no 10º pavimento ou 9º andar do “EDIFÍCIO MORUMBI BUSINESS 
APART HOTEL”, situado à Rua Dr. Shibata Miyakoshi nº 183, Jardim Paraíso do Morumbi, no 30º 
Subdistrito Ibirapuera, com a área útil de 34,46 metros quadrados, a área comum de 28,72 metros 
quadrados, a área total de 63,18 metros quadrados, e a fração ideal de 0,6709% nas coisas de uso e 
propriedade comuns. Contribuinte nº 170.042.0218-5 (Av.3) e vaga nº 27. Matrícula nº 141.255 do 15º 
CRI, do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Elza Maciel, CPF nº 
272.990.818-81, RG nº 26130291. Não embargada a execução, as executadas serão consideradas revel, 
caso em que será nomeado curador especial, e o arresto será convertido em penhora. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 06 de fevereiro de 2017. 

Demonstrações Financeiras - em 31.12.2016 e 31.12.2015 - Em Reais

Balanço Patrimonial 31/12/2016 31/12/2015
ATIVO 6.939.960,42 6.943.430,35
Ativo Circulante 241.398,42 244.868,35

Banco Conta Movimento 1.858,75 5.328,68

Contas a Receber 33.363,96 33.363,96

Impostos a Recuperar 206.175,71 206.175,71

Ativo Permanente 6.698.562,00 6.698.562,00
Investimentos 6.698.562,00 6.698.562,00

Demonstração do Resultado 31/12/2016 31/12/2015
Receita Bruta/(+) Dividendos recebidos 432.077,86 -
(=) Receita Líquida 432.077,86 -
(-) Despesas Administrativas (2.552,00) (44.774,52)
(-) Despesas Tributárias (617,90) (9.659,31)
(-) Despesas Financeiras - (1.009,65)
(=) Lucro Operacional 428.907,96 (55.443,48)
(=) Lucro Contábil Líquido antes da CSSL 428.907,96 (55.443,48)
(=) Lucro Contábil Líquido antes do IRPJ 428.907,96 (55.443,48)
(=) Lucro 428.907,96 (55.443,48)
Resultado do Exercício 428.907,96 (55.443,48)

Diretoria               Eli Kattan - Diretor          Alberto Dayan - Diretor                  Contador: Maurício Vidal da Silva - CRC: 1SP 172841/O-8

Elialb Participações S.A. - CNPJ/MF nº 09.547.898/0001-97

A Íntegra das Demonstrações Financeiras
estão à disposição dos acionistas na sede social.

Balanço Patrimonial 31/12/2016 31/12/2015
PASSIVO 6.939.960,42 6.943.430,35
Passivo Circulante 8.304,00 8.304,00

Obrigações 8.304,00 8.304,00
Obrigações Fiscais - -

Patrimônio Líquido 6.931.656,42 6.935.126,35
Capital Social 6.699.562,00 6.699.562,00
Capital Social a Integralizar (1.000,00) (1.000,00)
Reservas de Lucros 11.828,22 11.828,22
Lucros (Prejuízos) Acumulados 221.266,20 224.736,13

CREDIBEL ANÁLISES ECONÔMICAS E INVESTIMENTOS LTDA. - CNPJ/MF 01.963.219/0001-59 
- NIRE 35.214.405.094 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Senhores Sócios da 
Credibel Análises Econômicas e Investimentos Ltda., a participarem da Reunião de Sócios, a se 
realizar no dia 31 de março de 2017, às 12h30min (doze horas e trinta minutos), excepcionalmente 
fora da sua sede social mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467,  
Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01144-010, na cidade de São Paulo/SP, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: - (i) alteração do endereço da sede Companhia, para a Cidade de 
Votorantim, Estado de São Paulo, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 154, sala 06, Bloco D2, 
Lageado, CEP: 18110-901, Votorantim/SP, e sendo aprovado, a consequente alteração do artigo 2º. 
do Estatuto Social; e - (ii) Consolidação do Estatuto Social. São Paulo, 22 de março de 2017. 

ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

SANTANA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ nº 09.279.801/0001-02  
NIRE 35.300.351.771 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Por meio desta, ficam convocados os senhores acionistas  para participar da Assembleia Geral 
Extraordinária de Santana Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., que será realizada em  
31 de março de 2017, às 11h30min (onze horas e trinta minutos), excepcionalmente fora da sua 
sede social mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque Industrial 
Tomas Edson, CEP 01144-010, na cidade de São Paulo/SP, para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: - (i) alteração do endereço da Companhia, para a Cidade de Votorantim, Estado de  
São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, nº 154, Bloco D1, sala 4B, Votorantim-SP, 
CEP 18.110-901, e a consequente alteração do artigo 2º do estatuto social; e - (ii) consolidação do 
estatuto social. São Paulo, 22 de março de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor.



São Paulo, quinta-feira, 23 de março de 2017 Página 9

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2016 2015
Ativo

Ativo circulante ......................................................... 304.294 284.484

Disponibilidades ...................................................... 3 321 285
Aplicações interfinanceiras de liquidez ................. 4 281.245 261.836
Operações de arrendamento mercantil .................. 6 (49) (2)

Operações de arrendamento mercantil ................... 8
Provisão para créditos de arrendamento mercantil

de liquidação duvidosa ........................................ (57) (2)
Outros créditos ......................................................... 7 22.714 22.309
Outros valores e bens .............................................. 63 56

Ativo não circulante ................................................. 44.728 43.045
Realizável a longo prazo ......................................... 44.728 41.034

Aplicações interfinanceiras de liquidez ................. 4 8.239 1.374
Títulos e valores mobiliários .................................. 5 12.085 10.619
Outros créditos ......................................................... 7 24.404 29.041

Permanente ................................................................ 1.883 2.011
Imobilizado de arrendamento ................................ 9 1.677 1.690
Diferido ...................................................................... 10 206 321

Perdas em arrendamento a amortizar ..................... 604 604
Amortização acumulada .......................................... (398) (283)

Total do Ativo ............................................................. 350.905 327.529

Nota 2016 2015
Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo circulante .................................................... 15.983 8.100

Outras obrigações .................................................... 11 15.983 8.100
Sociais e estatutárias .............................................. 6.610
Fiscais e previdenciárias ........................................ 7.136 4.237
Credores por antecipação de valor residual ........... 1.809 1.585
Diversas .................................................................. 428 2.278

Passivo não circulante - Exigível a longo prazo . 12.285 8.993

Outras obrigações .................................................... 11 12.285 8.993
Fiscais e previdenciárias ........................................ 2.289 1.338
Diversas .................................................................. 9.996 7.655

Patrimônio Líquido .................................................. 13 322.637 310.436

Capital social – De domiciliados no país .................... 260.000 260.000
Reservas de lucros .................................................... 62.651 50.435
Ajuste de avaliação patrimonial .................................. (14) 1

Total do Passivo e Patrimônio Líquido ................. 350.905 327.529

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Segundo
Semestre

Nota 2016 2016 2015
Receitas da intermediação

financeira ..................................................... 19.793 38.309 35.907
Operações de arrendamento mercantil .............. 425 809 2.602
Resultado de operações com títulos e valores

mobiliários ...................................................... 14 19.368 37.500 33.305

Despesas da intermediação financeira .......... (317) (636) (2.253)
Operações de arrendamento mercantil ............ (317) (636) (2.253)

Resultado da Intermediação financeira
antes do crédito para liquidação duvidosa 19.476 37.673 33.654

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 6 (56) (55) 3
Recuperação de crédito baixado contra prejuízo 6 109 195 185

Resultado bruto da intermediação financeira 19.529 37.813 33.842

Outras receitas (despesas) operacionais ... (4.872) (10.187) (24.126)
Despesas de pessoal ...................................... (83) (1.855) (6.697)
Outras despesas administrativas .................... 15 (794) (1.590) (1.288)
Despesas tributárias ........................................ 16 (1.017) (1.906) (1.926)
Outras receitas operacionais ........................... 17 3.170 6.199 2.226
Outras despesas operacionais ......................... 17 (6.148) (11.035) (16.441)

Resultado operacional ................................. 14.657 27.626 9.716

Resultado não operacional .......................... 14 7 (6)

Resultado antes da tributação  sobre o
lucro e participações .................................. 14.671 27.633 9.710

Imposto de renda ............................................. 19 (1.745) (4.143) (2.088)
Contribuição social ........................................... 19 (1.497) (3.483) (1.334)
Ativo fiscal diferido ......................................... (3.690) (1.346) (79)
Participação estatutária no lucro ..................... (9) (630) (457)

Lucro líquido do período ............................ 7.730 18.031 5.752

Lucro líquido por lote de mil ações – R$ .. 0,0337 0,07868 0,02510

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações
financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS EM 31 DEZEMBRO
Em milhares de reais

Senhores acionistas e clientes,
Em atendimento às normas legais e estatutárias, apresentamos as Informações
Financeiras referentes ao trimestre findo em 31 de dezembro de 2016 da BMG
Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil.

As operações da BMG Leasing são direcionadas ao setor de transporte coletivo e de
cargas, através do arrendamento de veículos, máquinas, equipamentos e outros
bens e arrendamento de veículos leves para pessoas físicas.

A provisão para devedores duvidosos foi elaborada de acordo com a resolução
BACEN 2.682/99.

O imobilizado de arrendamento apresenta um saldo de R$1,9 milhões em 31 de
dezembro de 2016.

O patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2016 atingiu o valor de R$323 milhões.

Em conformidade com a Instrução no 381/03, da Comissão de Valores Mobiliários, no
trimestre findo em 31 de dezembro de 2016, a BMG Leasing, não contratou e nem
teve serviços prestados pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes não
relacionados à auditoria externa, em patamar superior a 5% do total dos honorários
relativos a serviços de auditoria externa. De acordo com critérios internacionalmente
aceitos, a política adotada atende aos princípios que preservam a independência do

Segundo
Semestre

2016 2016 2015
Fluxo de caixa das Atividades operacionais

Lucro líquido do período ................................... 7.730 18.031 5.752

Ajuste ao resultado ............................................... 3.737 1.385 76
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ...... 56 55 (3)
Imposto de renda e contribuição social diferidos ... 3.690 1.346 79
Superveniência de depreciação .............................. 7
Ajuste de avaliação patrimonial – TVM ................... (16) (16)

Lucro líquido ajustado ........................................ 11.467 19.416 5.828

Variação de ativos e passivos
Aplicações em deposito interfinanceiros .............. (16.607) (26.273) (13.942)
Títulos e valores mobiliários ................................. (752) (1.466) (1.290)
Operações de crédito ............................................ (55) (55)
Operações de arrendamento mercantil ................. 214 399 448
Outros créditos ..................................................... 1.938 2.885 831
Outros valores e bens .......................................... (14) (7) 6
Obrigações por empréstimos e repasses ............. (102)
Outras obrigações ................................................. 2.792 4.283 8.139
Imposto de renda e contribuição social pagos .......... 3.288 3.288

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais .................................... 2.271 2.470 (82)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Juros sobre capital próprio pagos ........................... (3.800) (3.800)
 Reversão de dividendos ........................................ 1.366 1.366

Caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento ..................................................... (2.434) (2.434)

Aumento (Redução) no caixa e equivalentes
de caixa ................................................................ (163) 36 (82)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 484 285 367
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 321 321 285

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações
financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Reserva de lucros Ajuste de
Capital Incentivos avaliação Lucros
social Legal Estatutária Fiscais patrimonial acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 ......................................... 260.000 7.772 35.179 3.097 2 306.050
Ajuste de avaliação patrimonial
Lucro líquido do período ................................................................ 5.752 5.752
Destinações:

Constituição de reservas ........................................................... 288 4.098 (4.386)
Dividendos ................................................................................. (1.366) (1.366)

Saldos em 31 de dezembro de 2015 ......................................... 260.000 8.060 39.277 3.097 2 310.436

Saldos em 31 de dezembro de 2015 ......................................... 260.000 8.060 39.277 3.097 2 310.436
Ajuste de avaliação patrimonial .................................................... (16) (16)
Reversão de dividendos propostos .............................................. 1.366 1.366
Juros sobre capital próprio (R$ 16,58 por ação) ........................... (3.800) (3.800)
Lucro líquido do período ................................................................ 18.031 18.031
Destinações: .................................................................................

Constituição de reservas ........................................................... 711 10.140 (10.851)
Dividendos (R$ 14,75 por ação) ................................................ (3.380) (3.380)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 ......................................... 260.000 8.771 50.783 3.097 (14) 322.637

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A BMG Leasing Arrendamento Mercantil S.A. (“Instituição” ou “ Leasing”) possui como
objetivo principal a prática das operações de arrendamento mercantil definidas na Lei
nº 6.099 de 12 de setembro de 1974, observadas as disposições legais em vigor.

Suas operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que
atuam integradamente no mercado financeiro, sendo que certas operações têm a
co-participação ou a intermediação das Instituições Financeiras BMG. O benefício
dos serviços prestados entre essas instituições e os custos das estruturas
operacional e administrativa são absorvidos, segundo a praticabilidade e
razoabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou individualmente, sendo
julgados adequados pela administração das instituições.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS
PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e as alterações
introduzidas pelas Leis nºs. 11.638/07 e 11.941/09, para a contabilização das
operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional
– CMN, do Banco Central do Brasil - BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários
– CVM, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
administração na sua gestão, sendo as principais as seguintes:

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu pronunciamentos
relacionados ao processo de convergência contábil internacional, porém nem
todos homologados pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Desta forma, a
instituição na elaboração das demonstrações financeiras, adotou os seguintes
pronunciamentos homologados pelo (BACEN).

Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de
Ativos
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e
Ativos Contingentes
Resolução CMN nº 4.144/12 – Pronunciamento Conceitual Básico (R1)
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

2.1 Descrição das principais políticas contábeis adotadas

(a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência do período, sendo
ajustado pelas parcelas atribuíveis de imposto de renda e contribuição social
incidentes sobre os lucros tributáveis e pelo imposto de renda e contribuição
social diferidos, que serão recuperados ou exigidos em períodos seguintes.

(b) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa, conforme incluem dinheiro em caixa, depósitos
bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante
de mudança de valor e limites, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90
dias, na data de aquisição, que são utilizadas pela Leasing para gerenciamento de
seus compromissos de curto prazo.

(c) Títulos e valores mobiliários

De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/2001, e regulamentação complementar,
os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção de
negociação pela administração em três categorias específicas, atendendo aos
seguintes critérios de contabilização:

(i) Títulos para negociação – aqueles adquiridos com o objetivo de serem negociados
frequentemente e de forma ativa, que são contabilizados pelo valor de mercado,
sendo os ganhos e as perdas sobre esses títulos, realizados e não realizados,
reconhecidos na demonstração do resultado.

(ii)Títulos disponíveis para venda – os títulos utilizados como parte da estratégia para
administração do risco de variação nas taxas de juros; podem ser negociados
como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento
ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo valor de mercado, sendo
os seus rendimentos intrínsecos reconhecidos na demonstração de resultado e
os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, ainda não
realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido, “Ajuste a
Valor de Mercado – Títulos disponíveis para venda”, até a sua realização por
venda, líquido dos correspondentes efeitos tributários, quando aplicável.

Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos, mediante a
identificação específica na data de negociação na demonstração do resultado,
em contrapartida do patrimônio líquido, em conta destacada, líquido dos
correspondentes efeitos tributários.

(iii) Títulos mantidos até o vencimento – aqueles para os quais a administração
possui a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento,
sendo contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos
intrínsecos. A capacidade financeira é definida em projeções de fluxo de caixa,
desconsiderando a possibilidade de resgate antecipado desses títulos.

Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários disponíveis
para venda e mantidos até o vencimento, abaixo dos seus respectivos custos,
relacionados a razões consideradas não temporárias, são refletidos no resultado
como perdas realizadas, quando aplicável.

(d) Operações de arrendamento mercantil e provisão para créditos de liquidação
duvidosa

Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos auferidos, em base “pro rata” dia, com base na variação do indexador

e na taxa de juros pactuados. A atualização (accrual) das operações vencidas até
o 59º dia de atraso é contabilizada em receitas e, a partir do 60º dia, deixa de ser
apropriada, e o seu reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo
recebimento das prestações.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base nos
critérios definidos pela Resolução BACEN nº 2.682 de 21 de setembro de 1999,
sendo fundamentada na análise do saldo em aberto das operações procedida pela
Administração, considerando ainda os valores das garantias, o histórico de perdas
e os riscos da carteira.

(e) Outros ativos circulantes e não circulante

Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos auferidos, em base “pro rata” dia, deduzidos das correspondentes
rendas a apropriar.

(f) Outros valores e bens – Despesas antecipadas

São representadas pelas aplicações de recursos em pagamentos antecipados,
cujos direitos de benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em períodos
futuros, sendo registradas no resultado de acordo com o princípio da competência.

Os custos incorridos que estão relacionados com ativos correspondentes, que
gerarão receitas em períodos subsequentes, são apropriados ao resultado de
acordo com os prazos e montantes dos benefícios esperados e baixados
diretamente no resultado quando os bens e direitos correspondentes já não
fizerem parte dos ativos da instituição ou quando não são mais esperados
benefícios futuros.

(g) Investimento, Imobilizado de arrendamento e diferido
Considera os seguintes aspectos:

· O investimento em coligada no exterior está avaliado pelo método de equivalência
patrimonial.

· O imobilizado de arrendamento e o diferido estão registrados ao custo.

· A depreciação do imobilizado de arrendamento é calculada pelo método linear a
taxas aceleradas (Nota 9), de acordo com as disposições expressas nas Portarias
140/84 e 113/88 do Ministério da Fazenda.

· As perdas em arrendamentos são amortizadas pelo prazo restante de vida útil dos
bens objeto dos contratos de arrendamento e de acordo com as disposições das
Portarias retromencionadas.

· Contabilização, visando atender ao regime contábil de competência, da superveniência/
insuficiência de depreciação, equivalente ao ajuste das operações de arrendamento
mercantil ao efetivo valor presente de seus fluxos futuros, com base nas taxas
implícitas de retorno de cada operação.

(h) Redução do valor recuperável de ativos (impairment)

Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão
avaliados por valor não recuperável.

Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não
apresentaram obsolescência evidente e ou danos físicos e ainda desempenho
econômico menor que a expectativa indicada.

Em 31 de dezembro de 2016 não existem indícios de redução do valor recuperável
dos ativos.

(i) Passivos circulante e não circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável,
os encargos incorridos em base “pro-rata” dia, deduzidos das correspondentes
despesas a apropriar.

(j) Operações em moeda estrangeira

O critério para conversão dos saldos ativos e passivos das operações em moedas
estrangeiras consiste na conversão desses valores para moeda nacional (R$) à taxa
de câmbio vigente na data de encerramento do período. Em 31 de dezembro de 2016,
a taxa de câmbio aplicável era: US$1,00 = R$3,2591 (31 de dezembro de 2015 -
US$1,00 = R$3,9048).

(k) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias

São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações
estabelecidas na Resolução nº 3.832, de 16/12/2009, do CMN e Carta Circular nº
3.429 de 11/02/2010 do BACEN:

Ativos Contingentes – não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a
Administração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou
decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos,
caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade
de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível. Os
ativos contingentes cuja expectativa de êxito é provável são divulgados nas
notas explicativas (Nota 12);

Passivos Contingentes – são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando,
baseado na opinião de assessores jurídicos e Administração, a natureza das ações,
a similaridade com processos anteriores, a complexidade dos Tribunais, for considerado
provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável
saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos
forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados
como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas
divulgados nas notas explicativas, quando individualmente relevantes, e os
classificados como remotos não requerem provisão e nem divulgação (Nota 12).

Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias – decorrem de processos judiciais
relacionados a obrigações tributárias, 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 financeiras (Nota 12).

(l) Impostos e contribuição social

A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota-base de 15% do lucro
tributável, acrescida do adicional de 10%, e foi constituída provisão para contribuição
social sobre o lucro líquido ajustado à alíquota de 15% até agosto de 2015, e 20% a
partir de setembro de 2015, permanecendo assim até dezembro de 2018, em
conformidade com a Lei 13.169/15. Os créditos tributários sobre diferenças temporárias
e prejuízos fiscais e base negativa estão constituídos pelas respectivas alíquotas
para imposto de renda e, para a contribuição social pela alíquota-base de 15%.

Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social são revisados a
cada data de balanço e constituídos sobre adições e exclusões temporárias e
com base na legislação vigente à data de sua constituição. A realização destes
créditos tributários ocorrerá quando da efetiva utilização e/ou reversão dos valores
sobre os quais foram constituídos.

O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se
o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre
as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações
financeiras. O imposto de renda e contribuição social diferidos são determinados
usando alíquotas de imposto promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data
do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido ativo for
realizado ou quando o imposto diferido passivo for liquidado.

SEDE
São Paulo - SP

COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 34.265.561/0001-34

Auditor, quais sejam: o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer
funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.

Cientes do sucesso no cumprimento das metas estabelecidas, e confiantes na
consolidação de um novo ciclo de desenvolvimento da economia brasileira,
agradecemos a todos os diretores, funcionários e parceiros pelo empenho, e aos
nossos acionistas e clientes, pelo apoio e confiança depositados.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

São Paulo, 21 de março de 2017.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Segundo
Semestre

2016 2016 2015
1 – Receitas ........................................................... 23.030 44.655 36.068
1.1 Intermediação financeira .................................. 19.793 38.309 33.654
1.2 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (56) (55) 3
1.3 Recuperação de crédito baixado contra prejuízo 109 195 185
1.4 Outras receitas operacionais ............................ 3.184 6.206 2.226

2 – Despesas ......................................................... 6.465 11.671 16.447
2.1 Despesas de intermediação financeira ............ 317 636 2.253
2.2 Outras despesas operacionais ......................... 6.148 11.035 16.441

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros 783 1.566 1.263
3.1 Materiais, energia e outros ................................ 143 650 312
3.2 Serviços de terceiros ........................................ 1 2 1
3.3 Outros ............................................................... 639 914 950
3.3.1 Comunicação ................................................. 98
3.3.2 Propaganda, promoções e publicidade .......... 74 232 133
3.3.3 Processamento de dados .............................. 1 2 2
3.3.4 Serviços técnicos especializados .................. 556 664 704
3.3.5 Taxas e emolumentos bancários ................... 8 16 13

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ............... 15.782 31.418 18.358

5 – Depreciação e amortização

6 – Valor adicionado líquido produzido pela
entidade (4– 5) .................................................... 15.782 31.418 18.358

7 – Valor adicionado recebido em transferência

8 – Valor adicionado a distribuir (6 +7) ............. 15.782 31.418 18.358

9 – Distribuição do valor adicionado ................ 15.782 31.418 18.358

9.1 Pessoal, encargos e participações ............... 92 2.485 7.154
9.1.1 Remuneração direta .................................... 32 1.493 4.490
9.1.2 Benefícios ................................................... 50 671 1.215
9.1.3 FGTS ........................................................... 10 321 1.449

9.2 Impostos, contribuições e taxas .................. 7.949 10.878 5.427
9.2.1 Federais ....................................................... 7.948 10.866 5.421
9.2.2 Estaduais ..................................................... 6
9.2.3 Municipais .................................................... 1 6 6

9.3 Remuneração de capitais de terceiros ........ 11 24 25
9.3.1 Aluguéis ....................................................... 11 24 25

9.4 Remuneração de capitais próprios .............. 7.730 18.031 5.752
9.4.1Lucros retido nos período ............................. 7.730 18.031 5.752

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações
financeiras.

Continua...
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Continuação...

O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos na
proporção da probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja disponível e
contra os quais as diferenças temporárias possam ser usadas.

Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há
um direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra
os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos e
passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma
autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis
onde há intenção de liquidar os saldos numa base líquida.

(m)Plano de remuneração - Administradores

O Conglomerado BMG implantou, a partir de 2012, um Plano de Remuneração
específico para os Administradores, que contempla diretrizes para o pagamento da
remuneração fixa e variável alinhadas à política de gestão de riscos da Instituição,
em conformidade com a Resolução CMN nº 3.921/10. O montante da remuneração
fixa é aprovado anualmente na Assembleia Geral. O direito à Remuneração Variável
está condicionado ao atingimento dos objetivos estratégicos da Instituição, às metas
individuais e de áreas de atuação dos Administradores.

3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de caixa e equivalentes de caixa do BMG
Leasing pode ser apresentado como segue:

2016 2015
Caixa e saldos em bancos ......................................... 321 285

321 285

4 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

2016 2015
Aplicações em depósitos interfinanceiros .................. 289.484 263.210
Total ............................................................................ 289.484 263.210
Circulante .................................................................. 281.245 261.836
Não circulante ........................................................... 8.239 1.374

5 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Em 31 de dezembro de 2016, as Letras Financeiras do Tesouro (LFTs) foram
marcadas a mercado pela cotação divulgada pela Anbima.

· Disponíveis para venda

Ajuste a
Valor pela Valor mercado

 curva - custo Contábil refletido no
Vencimento Quantidade  amortizável (mercado) Patrimônio

Títulos públicos
LFT .................. 01/03/2021 1.434 12.085 12.085

Total – Não
circulante - 2016 1.434 12.085 12.085

Títulos públicos
LFT .................. 01/03/2021 1.434 10.619 10.619

Total – Não
circulante - 2015 1.434 10.619 10.619

6 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

As operações de arrendamento são pactuadas com cláusulas de não cancelamento,
de opção de compra, de atualização pré ou pós-fixada ou de variação cambial ou
de repactuação periódica.

(a) Movimentação da provisão para perdas em operações de arrendamento
mercantil e recuperação de créditos

Os dados relativos a créditos de liquidação duvidosa baixados a débito de provisão
e receita de recuperação de créditos baixados como prejuízo podem ser sumariados
como segue:

2016 2015
Saldo no início ......................................................... (3) (5)
(Constituição) / reversão de provisão ........................ (55) 3
Efeito no resultado ................................................... (55) 3
Créditos de liquidação duvidosa baixados

a débito de provisão ................................................. 1
Saldo no fim do período ......................................... (57) (2)
Créditos recuperados .................................................. 195 185
Total efeito no resultado .......................................... 140 182

(b) Valor presente da carteira

2016 2015
Operações de arrendamento mercantil ....................... 8
Imobilizado de arrendamento (Nota 9) ........................ 1.677 1.690
Diferido (Nota 10) ....................................................... 206 321
Credores por antecipação de valor

residual (VRG) (Nota 11) .......................................... (1.809) (1.585)
Valor presente carteira de

arrendamento mercantil ........................................ 82 426

(c) Classificação por setor de atividade (*)

2016 2015
Setor privado:

Transporte ................................................................ 82 426

Total antes da provisão para créditos
de liquidação duvidosa ........................................ 82 426

(*) Calculados a valor presente nas respectivas datas-base.

(d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (*)

2016 2015
Provisão para Provisão para

risco de crédito risco de crédito
 com base nos  com base nos

Carteira de   percentuais Carteira de percentuais
arrendamento mínimos arrendamento   mínimos

Nível % mercantil exigidos mercantil exigidos
A 0,50 412 2
B 1,00 14
G 70,00 82 57

82 57 426 2

(*) Calculados a valor presente nas respectivas datas-base.

(e) Composição da carteira por nível de risco em curso normal e em atraso(*):

2016 2015
Total Total

Carteira de Carteira de
arrendamento arrendamento

Nível Vincendas mercantil Vincendas mercantil
A 412 412
B 14 14
G 82 82

82 82 426 426

(*) Calculados a valor presente nas respectivas datas-bases.

7 OUTROS CRÉDITOS - DIVERSOS

2016 2015
Créditos tributários (i) .................................................. 20.215 22.931
Devedores por depósitos em garantia (ii) ................... 4.128 6.049
Impostos a compensar (iii) ......................................... 22.561 21.711
Devedores diversos – País ........................................ 131 127
Outros ......................................................................... 83 532

Total ............................................................................ 47.118 51.350
Circulante .................................................................. 22.714 22.309
Não-Circulante .......................................................... 24.404 29.041

(i) Os Créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
líquido foram constituídos e registrados com base nos aspectos demonstrados
na Nota 19 e estão relacionados com prejuízos fiscais, bases negativas de
contribuição social e provisões temporariamente não dedutíveis, que serão
recuperados com lucros tributários futuros.

(ii) Os saldos de devedores por depósitos em garantia estão relacionados aos
questionamentos judiciais, conforme Nota 12.

(iii) O saldo de Impostos e contribuições a compensar compreendem, os montantes
desembolsados a título de antecipações de imposto de renda e contribuição
social, efetuadas de acordo com a legislação fiscal vigente e,  montantes
registrados em decorrência de questionamento da constitucionalidade do artigo
3º, § 1º da Lei nº 9.718/98, o qual teria operado indevida ampliação da base de
cálculo do COFINS, cujo trânsito em julgado, publicado em 6 de abril de 2009,
teve desfecho favorável ao BMG Leasing S.A..

8 INVESTIMENTOS
Participação na Cinpar Holdings S.A. (sediada no Panamá) que pode ser
demonstrada como segue:

Cinpar Holdings S.A.
2016 2015

Número de ações/cotas possuídas ............................ 3.238.638 3.238.638
Percentual de participação .......................................... 47,07% 47,07%
Patrimônio líquido ........................................................ 24.523 27.750
Valor contábil do investimento .............................. 11.543 13.062
Provisão (i) ................................................................ (11.543) (13.062)
Valor contábil (Líquido) do investimento
 Resultado dos investimentos:

Cinpar Holdings S.A.
2016 2015

(Prejuízo) Lucro no período (*) .................................... (1.519) 4.177

(*) O resultado da participação na controlada no exterior decorre exclusivamente
de variação cambial.

(i) O saldo patrimonial da investida indireta “Cinpar Holdings S.A.” foi provisionado
no montante de R$11.543 (2015 – R$13.062) em subconta do investimento em
decorrência da expectativa de não realização do investimento.

9 IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO
Os bens patrimoniais objeto de arrendamento mercantil estão compromissados
para venda, sendo facultada aos arrendatários opção de compra ao término dos
correspondentes contratos.

2016 2015
Depreciação Valor Valor

Custo acumulada residual residual
Veículos ................................... 78.070 (78.070)
Máquinas e equipamentos .......... 5.901 (5.901)
Instalações e outros bens .......... 280 (280)

Sub-total ................................. 84.251 (84.251)
Superveniência de depreciação 1.677 1.690
Total ......................................... 1.677 1.690

Contabilização, visando atender ao regime contábil de competência, da
superveniência/insuficiência de depreciação, equivalente ao ajuste das operações
de arrendamento mercantil ao efetivo valor presente de seus fluxos futuros, com
base nas taxas implícitas de retorno de cada operação, nos montantes de R$10
de insuficiência de depreciação no período findo em 31 de dezembro de 2016,
apresentado na demonstração do resultado na rubrica operações de arrendamento
mercantil – despesa (Insuficiência).

10 DIFERIDO

Refere-se, substancialmente, ao valor do prejuízo apurado nas vendas dos bens
arrendados, sendo apropriado ao resultado no prazo de vida útil-econômica
remanescente desses itens.

Em 31 de dezembro de 2016 o saldo montava em R$206 (2015 – R$321).

11 OUTRAS OBRIGAÇÕES

(a) Fiscais e previdenciárias

2016 2015
Provisão para imposto de renda e  contribuição social

a recolher ................................................................. 7.132 4.238
Outros impostos e contribuições a recolher .................. 800 589
Provisão para imposto de renda e contribuição social

diferidos (i) ............................................................... 557 474
Provisões para passivos contingentes (ii) .................. 936 274

9.425 5.575
Circulante .................................................................. 7.136 4.237
Não-Circulante .......................................................... 2.289 1.338

(i) A provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos referem-se a
ajustes temporários contemplados no cálculo do lucro tributável, conforme
demonstrado na Nota 19(a), a serem incluídos na base de cálculo dos
referidos tributos por ocasião da exigibilidade dos mesmos.

(ii) A administração da Instituição revisa as contingências e avalia as possibilidades
de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências,
conforme requerido.

(b) Credores por antecipação de valor residual
Referem-se aos valores recebidos a título de antecipação do valor residual
garantido, os quais são considerados no cálculo da superveniência (insuficiência)
de depreciação que em 31 de dezembro de 2016 totalizam R$1.809 (2015 –
R$1.585).

(c) Diversas

Referem-se substancialmente a saldo de provisão para passivos contingentes
referentes a contingências relacionadas a causas de natureza cível e trabalhista,
que totalizam R$10.424 (2015 – R$9.933). Vide Nota 12.

(d) Sociais e Estatutárias

Referem-se substancialmente a saldo de Juros sobre Capital Próprio no montante
de R$3.230 e Dividendos a Pagar no montante de R$3.380

12 ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS – FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS

A BMG Leasing é parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e
fiscal. A avaliação para constituição de provisões é efetuada conforme critérios
descritos na Nota 2.1(k). A Administração da BMG Leasing entende que a provisão
constituída é suficiente para atender perdas decorrentes dos respectivos
processos.

A BMG Leasing, na execução de suas atividades normais, encontra-se envolvida
em contingências conforme segue: a) Ativos contingentes - Não existem ativos
contingentes contabilizados; b) Passivos contingentes – São classificados e
demonstrados juntamente de seus depósitos judiciais, conforme segue:

2016
Provisões

Depósitos para
Judiciais contingências

Contingências tributárias e previdenciárias ........ 2.475 936
Contingências trabalhistas .................................. 459 9.098
Reclamações cíveis ........................................... 1.193 898

4.128 10.932

2015
Depósitos Provisões para
 Judiciais contingências

Contingências tributárias e previdenciárias ........ 2.299 274
Contingências trabalhistas .................................. 2.315 5.833
Reclamações cíveis ........................................... 1.435 1.822

6.049 7.929

Movimentação

Provisão para contingências
Depósitos
Judiciais Tributária Trabalhista Cíveis Total

Em 31 de dezembro de 2015 6.049 274 5.833 1.822 7.929
Adições .............................. 315 909 5.605 143 6.657
(Baixas) .............................. (2.236) (247) (2.341) (1.067) (3.655)
Saldo em 31 de dezembro

de 2016 ........................... 4.128 936 9.098 898 10.932

Contingências classificadas como possíveis: Adicionalmente a Leasing está
envolvida em ações de naturezas tributárias e trabalhistas, envolvendo riscos de
perda classificados pela administração como possíveis, com base na avaliação
de seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão constituída, conforme
composição e estimativa a seguir:

2016 2015
Tributárias .................................................................... 10.529 11.737
Cível ........................................................................... 37 21

10.566 11.758

Provisões Cíveis - A provisão dos casos cíveis individualizados, processos com
características peculiares, é realizada periodicamente, a partir da determinação
do valor do risco e da probabilidade de perda. A provisão dos casos cíveis
massificados é realizada periodicamente tendo como parâmetro a média da perda
verificada temporalmente e aplicada na base de casos ativos. Os valores
considerados de perda provável são objeto de provisão contábil.

Provisões Trabalhistas – A apuração é realizada periodicamente, a partir da
determinação do valor do pedido, fase processual e da probabilidade de perda,
que, por sua vez, é estimada conforme as características de fato e de direito
relativas àquela ação. Os valores considerados de perda provável são objeto de
provisão contábil.

As contingências têm relação com processos em que se discutem pretensos
direitos trabalhistas, relativos à legislação trabalhista específica da categoria
profissional tais como horas extras, equiparação salarial, reintegração, adicional
de transferência e outros.

Provisão para riscos fiscais - As contingências equivalem ao valor principal dos
tributos envolvidos em discussões fiscais administrativas ou judiciais, objeto de
auto-lançamento ou lançamento de ofício, acrescido de juros e, quando aplicável,
multa e encargos. Tal valor é objeto de provisão contábil, independentemente da
probabilidade de perda, quando se trata de obrigação legal, ou seja, o êxito na ação
depende de ser reconhecida a inconstitucionalidade de lei vigente. Nos demais
casos constituem provisão sempre que a perda for provável.

A BMG Leasing vem contestando judicialmente a legalidade da exigência de
alguns tributos e contribuições e os valores envolvidos estão integralmente
provisionados e atualizados.

Os principais questionamentos são:

IRPJ / CSLL– questiona a adição das Provisões para Perdas em operações de crédito
nos termos da Lei nº 9.430/96; INSS – questiona o recolhimento da parcela patronal
sobre as participações aos Administradores, nos termos da Lei nº 8.212/91. Depositados
judicialmente.

COFINS - Em março de 2006, o BMG Leasing ajuizou a Ação Rescisória visando
ao reconhecimento do seu direito ao recolhimento da COFINS apenas sobre as
receitas de serviços, na forma da Lei Complementar 70/91, tendo em vista a
inconstitucionalidade do art. 3º, §1º da Lei 9.718/98, declarada pelo STF no
julgamento do Recurso Extraordinário nº 357.950. O pedido de antecipação da
tutela foi deferido pelo TRF da 1ª Região em 09/06/2006, autorizando as empresas
a deixarem de recolher a COFINS sobre as receitas financeiras. Em junho de

2007, a Ação Rescisória foi julgada procedente pelo TRF da 1ª Região. Contra
essa decisão, a União Federal interpôs Recurso Extraordinário para o STF, alegando
a “inaplicabilidade das decisões proferidas pelo STF ao caso em tela”. O Recurso
Extraordinário da Fazenda Nacional teve seu seguimento negado pelo STF em
decisão transitada em julgado em 06/04/2009. Encontra-se registrado em “Imposto
a compensar” (Nota 7 (c)), o valor de R$ 12.194 (31/12/2015 – R$11.644), que
deverá ser compensado dentro dos prazos da legislação vigente.

13 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(a) Capital social
O capital social subscrito e integralizado está representado por 229.156.675 de
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

(b) Reservas de lucros:

· Legal: É constituída à base de 5% sobre o lucro líquido do período, limitada a
20% do capital social.

· Estatutária: É constituída com base no lucro líquido não distribuído após todas
as destinações, permanecendo o seu saldo acumulado à disposição dos acionistas
para deliberação futura em assembleia geral, que deverá determinar a destinação
dessa reserva.

(c) Dividendos

Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício,
importância não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado,
conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações.

14 RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Segundo
Semestre 2016 2016 2015

Aplicações interfinanceiras de liquidez ...... 18.592 36.009 32.057
Títulos e valores mobiliários ...................... 776 1.491 1.248
Aplicações no exterior
Total ........................................................... 19.368 37.500 33.305

15 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Segundo
Semestre 2016 2016 2015

Marketing .................................................... 74 232 133
Alugueis ...................................................... 11 24 25
Comunicações ........................................... 98
Seguros ...................................................... 224
Processamento de dados .......................... 1 2 2
Manutenção e conservação de bens ......... 3
Serviço de terceiros ................................... 1 2 1
Serviços técnicos especializados .............. 556 664 704
Serviços do sistema financeiro ................. 8 16 12
Reembolso de Despesas ........................... 454
Contribuições filantrópicas ......................... 120 120
Outros ........................................................ 23 76 86

794 1.590 1.288

16 DESPESAS TRIBUTÁRIAS
No período findo em 31 de dezembro de 2016 o saldo refere-se basicamente as
despesas com PIS e COFINS, no montante de R$1.906 (2015 – R$1.567).

17 OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

Segundo
Semestre 2016 2016 2015

Outras receitas operacionais
Variação monetária e cambial ativa ........... 117 204 167
Reversão de provisões operacionais (i) ..... 1.696 4.080 1.304
Recuperação de encargos e despesas ...... 592 656 137
Outras ........................................................ 766 1.259 618

3.170 6.199 2.226

Outras despesas operacionais
Despesas de cobrança .............................. (50) (109)
Despesas de provisões operacionais (ii) .... (6.124) (10.899) (16.188)
Outras ........................................................ (15) (86) (144)

(6.148) (11.035) (16.441)

(i) Na rubrica “Reversão de provisões operacionais” estão registradas, basicamente,
reversões de contingências fiscais, cíveis e trabalhistas (Nota 12).

(ii) Na rubrica “Despesa de provisões operacionais” estão registradas, basicamente,
despesas de contingências fiscais, cíveis e trabalhistas (Nota 12).

18 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento
à Resolução BACEN nº 3.750, de 30/06/2009, e do Pronunciamento Técnico CPC
05. Essas operações são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de
mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade.

(a) Transações com partes relacionadas
Os principais saldos mantidos com o Banco BMG S.A. podem ser demonstrados
como segue:

Ativo (Passivo) Receita (Despesa)
2016 2015 2016 2015

Disponibilidades
Banco BMG S.A. .................................... 76 283
Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. .................................... 289.484 263.210 36.009 32.057
Outros créditos - Diversos
Banco BMG S.A. .................................... 454
Outros obrigações
Banco BMG S.A. .................................... (3.229)

As aplicações e as captações de recursos foram contratadas a taxas consideradas
pela administração como compatíveis com as praticadas no mercado, vigentes
nas datas das operações e considerando os riscos envolvidos.

(b) Remuneração dos administradores
Conforme descrito na Nota 2.1 (m), em acordo com a Resolução CMN 3.921/10,
o Conglomerado BMG passou a estabelecer anualmente, através de Assembleia
Geral Ordinária, a remuneração dos Administradores, que é acordada entre Conselho
de Administração e Diretoria, conforme determina o Estatuto Social.

i) Outros benefícios

A BMG Leasing não possui benefícios de longo prazo, de pós-emprego e de
contrato de trabalho para o pessoal-chave de sua Administração.

ii) Outras informações

Conforme legislação em vigor, a instituição não pode conceder empréstimos ou
adiantamentos e/ou garantir operações aos seus acionistas controladores, empresas
coligadas, administradores, ou parentes de seus administradores até o segundo
grau. Dessa forma, não são efetuados pelas instituições financeiras empréstimos
ou adiantamentos a qualquer subsidiária, membros do Conselho de Administração
ou da Diretoria Executiva e seus familiares.

iii) Participação acionária

O controlador Banco BMG S.A. possui a seguinte participação acionária na
controlada BMG Leasing Em 31 de dezembro de 2016:

Ações ordinárias (mil)
Quantidade %

Controladora .................................................................. 229.126 99,99
Outros ........................................................................... 31 0,01

229.157 100,00

19 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(a) Imposto de renda e contribuição social diferidos

2016 2015
No realizável a longo prazo (vide Nota 7)
Créditos Tributários:

- Sobre adições temporárias ...................................... 5.330 4.740
- Sobre prejuízos fiscais / base negativa .................. 14.885 16.812
Contribuição social – MP 2.158-35 ............................. 1.379

Total  – Não circulante ............................................ 20.215 22.931

A Leasing adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos
sobre as diferenças temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 31 de
dezembro de 2016, esses saldos possuem as seguintes características:

A Leasing possui, no período findo em 31/12/2016, prejuízo fiscal para fins
Imposto de renda no montante de R$42.539 (30/06/2015 – R$51.495), base
negativa de contribuição social no montante de R$21.523 (31/12/2015 – R$32.239)
e a base do crédito de contribuição social – MP 2158-35  (31/12/2015 – R$7.661),
que serão compensados, segundo expectativa de projeção de lucros tributários
futuros.

Os créditos tributários relacionados a adições temporárias referem-se
principalmente a contingencias trabalhistas, cíveis e a provisão para créditos de
liquidação duvidosa. A realização desses créditos depende do encerramento dos
questionamentos judiciais.

A movimentação dos créditos tributários no período findo em 31 de dezembro de
2016 pode ser demonstrada como segue:

Prejuízos
CS Adições fiscais/base

MP 2.158-35 temporárias negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2016 1.379 4.740 16.812 22.931
Constituição ................... 2.994 2.994
(Reversão) / (Utilização) (1.379) (2.404) (1.927) (5.710)
Saldo final em 31/12/2016 5.330 14.885 20.215
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da BMG Leasing S.A. – Arrendamento
Mercantil (“Leasing”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.

Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil em 31 de dezembro de 2016, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e
exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à BMG Leasing S.A. – Arrendamento
Mercantil de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal, de
Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião
sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Prejuízos
CS Adições fiscais/base

MP 2.158-35 temporárias negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2015 1.379 2.999 18.632 23.010
Constituição ..................... 2.187 2.187
(Reversão) / (Utilização) .. (446) (1.820) (2.266)
Saldo final em 31/12/2015 1.379 4.740 16.812 22.931

A provisão para imposto de renda diferido sobre exclusões temporárias refere-se,
principalmente, a superveniência de depreciação.

(b) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social no resultado

2016 2015
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

de renda social de renda social
Resultado antes do imposto

de renda e da contribuição
social .............................. 26.897 26.897 11.018 11.018

Adições (exclusões)
permanentes:
Participações estatutárias ... (630) (630) (457) (457)
Outros ................................ (117) (152) (630) 78

Base de cálculo ................... 22.584 22.315 9.931 10.639
Alíquota base ........................ 3.388 4.463 1.490 1.597
Alíquota adicional ................... 2.234 969
Incentivos fiscais .................. (174)
Crédito tributário majoração

de alíquota CSLL ................ (1.259)
Despesa com imposto de

renda e contribuição social 5.448 3.204 2.459 1.597

(c) Expectativa de realização

Exercícios Expectativa de realização por período
2017 ............................................................................................... 4.712
2018 ............................................................................................... 4.490
2019 ............................................................................................... 3.474
2020 ............................................................................................... 3.453
2021 ............................................................................................... 776
2022 ............................................................................................... 662
2023 ............................................................................................... 662
2024 ............................................................................................... 662
2025 ............................................................................................... 662
2026 ............................................................................................... 662
Total ............................................................................................... 20.215

20 GESTÃO DE RISCOS

1. Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital

Para o Conglomerado Prudencial do BMG, a gestão de riscos é essencial para a
maximização da eficiência no uso do capital e para a escolha das oportunidades de
negócios, bem como para garantir a preservação da integridade e a independência
dos processos. Desta forma, a Banco BMG tem desenvolvido, com base nas
melhores práticas de gerenciamento de riscos, políticas, sistemas e controles
internos para a mitigação e controle de possíveis perdas decorrentes da exposição
aos riscos aos quais suas atividades estão expostas, com um conjunto de processos
e rotinas adequados às suas modalidades operacionais.

Neste contexto, o Banco BMG gerencia seus riscos - de capital, de liquidez, de
mercado, crédito e operacional - com ações específicas para cada um, descritas
abaixo:

1.1 Gestão de Capital

O Banco BMG optou pela constituição de estrutura de gerenciamento de capital
centralizada para o Conglomerado Financeiro, nomeando um diretor responsável
para toda a estrutura.

O Comitê de Gestão do Capital é o principal responsável por promover discussões
acerca do gerenciamento de capital.

O comitê é conduzido pela Diretoria Executiva de Controladoria (DECONT) com
o objetivo de apresentar ao Conselho de Administração e demais Diretorias o
Índice de Basiléia atual bem como as projeções para os próximos três anos.

Dentre as principais atividades do Comitê, destacamos:

• Promover discussões e decisões sobre temas relacionados às Políticas,
procedimentos, metodologias e processos relacionados ao gerenciamento de
capital e ao Plano de Capital, conforme estabelecidos nesta Política;
• Validar a Política de Gerenciamento de Capital e o Plano de Capital da Organização
e submetê-los à aprovação da Diretoria e do Conselho de Administração;
• Submeter à Diretoria e ao Conselho de Administração deliberações do comitê
que afetem a Política, e o Plano de Capital;
• Acompanhar o cumprimento da Política de Gerenciamento de Capital;
• Avaliar periodicamente, no mínimo a cada três meses, os resultados dos
processos de gestão de capital, seus pontos fortes e fracos, assim como a
adequação de sua estrutura, buscando adequá-lo às necessidades da Organização;
• Acompanhar a efetividade do processo de gerenciamento de capital no âmbito
da Organização, inclusive os possíveis impactos no capital, oriundos aos riscos
associados às empresas não financeiras integrantes do consolidado econômico-
financeiro;
• Reportar ao Conselho de Administração as variações significativas nas projeções
financeiras e na necessidade futura de capital, bem como possíveis alterações
relevantes em relação às estratégias adotadas, o montante de capital a ser
alocado e os efeitos de testes de estresse no âmbito da Organização;
• Tomar conhecimento dos trabalhos executados pelas auditorias interna e externa
pertinentes à gestão de capital;
• Posicionar regularmente o Conselho de Administração sobre as atividades do
Comitê.
A Superintendência de Planejamento Financeiro e RI Controladoria subordinada a
Diretoria Executiva de Controladoria é a responsável pela projeção dos ativos,
passivos, receitas e despesas do conglomerado financeiro BMG, assim como
pela aplicação dos cenários de estresse sobre os saldos projetados.

A Superintendência Contábil Fiscal subordinada a Diretoria Executiva de
Controladoria é responsável pela apuração e projeção do Índice de Basiléia
utilizando-se do orçamento (elaborado pela SUPLA) e cenários relativos aos
Riscos de Crédito, Mercado e Liquidez.

A Superintendência de Riscos (SURIC) sob a responsabilidade da Diretoria
Executiva de Controladoria é a unidade responsável pelo gerenciamento do
capital do conglomerado financeiro BMG assim como pela avaliação de possíveis
impactos no capital oriundos dos riscos associados às empresas não financeiras
integrantes do consolidado econômico-financeiro.

1.2 Risco de Mercado

Os acionistas e administradores do Conglomerado Prudencial do BMG entendem
que a gestão desse risco, aliada a um efetivo controle a partir das melhores
práticas e ferramentas operacionais, garante que a instituição esteja
adequadamente capitalizada e segura, sendo conhecedora de suas vantagens e
desvantagens em termos de retorno e risco.

Considera, ainda, que todos os níveis hierárquicos da instituição têm papéis e
responsabilidades em relação à gestão do risco de mercado em suas atividades,
para a eficácia dos controles.

O Conglomerado Prudencial do BMG emprega uma política conservadora no
gerenciamento do risco de mercado, supervisionando e controlando de forma
eficaz cada fator para identificar e quantificar as volatilidades e correlações que
venham impactar a dinâmica do preço do ativo.

Estratégia do Grupo Financeiro
A política interna do Grupo BMG define limites conservadores para exposições
em moeda estrangeira e taxas de juros. As posições que não estejam dentro dos
limites estabelecidos são submetidas à aprovação do ALCO (Comitê de Ativos e
Passivos) previamente.

Carteira de Negociação (Trading Book) e Banking Book
De acordo com a Circular nº 3.642/13, que estabelece os critérios mínimos para
a classificação das operações das instituições financeiras na Carteira de
Negociação (Trading Book) e fora da Carteira de Negociação (Banking Book), e a
Circular nº 3.365/07, que dispõe sobre a mensuração do risco de taxas de juros
das operações do Banking Book, o Conglomerado Prudencial do BMG segrega as
operações classificadas na carteira de Banking Book das operações classificadas
como Trading Book para cálculo do Risco de Mercado.

O gerenciamento de risco de mercado busca garantir que os critérios de classificação
na Carteira de Negociação (Trading) e Carteira de Não Negociação (Banking),
sejam observados de maneira consistente, por meio do estabelecimento de
controles que garantam a adequação da classificação e o monitoramento da
rotatividade das operações na carteira de negociação.

Processo de Gerenciamento
A área de gerenciamento utiliza práticas e tecnologias para a mensuração e
acompanhamento diário dos limites definidos, das sensibilidades e estresses às
oscilações da exposição cambial, taxa de juro, preços de ações e mercadorias
(commodities), prevendo, inclusive, os riscos inerentes a novas atividades e
produtos, adequando os controles e procedimentos necessários.

A área de gerenciamento do Risco de Mercado monitora o cumprimento dos
limites e disponibiliza relatórios gerenciais de controle das posições, além de
reporte e apresentações periódicas à Alta Administração.

Os resultados da mensuração, envolvendo situações de normalidade e de estresse,
e a realização dos testes de aderência, além da verificação do cumprimento dos
limites estabelecidos, são divulgados através da Carta Mensal de Risco de
Mercado a toda Diretoria Executiva e ao ALCO.

As operações de hedge executadas pela tesouraria devem, necessariamente,
cancelar ou mitigar os riscos do descasamento de quantidades, prazos, moedas
ou indexadores, das posições Banking. Existem limites específicos para posições
de negociação (Trading). Há ainda processos de Hedge Accounting para emissões
externas e seus elementos de proteção (swaps cambiais) e Hedge de Fluxo de
Caixa para captações finais em CDI e seus elementos de proteção (futuros DI1
na BVM&F), que possibilitam redução de riscos evitando assimetrias contábeis.

Apreçamento dos Instrumentos Financeiros
Com o intuito de adotar as melhores práticas, relacionadas à apuração do valor de
mercado dos instrumentos financeiros, a Superintendência de Riscos (SURIC),
determina, sempre que possível, a utilização de preços e taxas da Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros e Mercados Secundários. Na impossibilidade de
encontrar tais referências de mercado, são utilizados preços disponibilizados por
outras fontes (por exemplo: Bloomberg, Broadcaste Corretoras). Como última
opção, são adotados modelos internos de precificação e apreçamento dos
instrumentos, que são submetidos aos processos de validação e avaliação do
Grupo.

Conforme processo de governança, os critérios de marcação a mercado são
revisados periodicamente, podendo sofrer modificações em decorrência de
alterações nas condições de mercado ou pelo desenvolvimento de novos modelos
considerados mais adequados pelo Grupo.

Em dezembro de 2014, o CMN publicou a Resolução nº 4.389, que altera a
Resolução nº 4.277 de 2013, que estabelece procedimentos mínimos a serem
observados no processo de apreçamento de instrumentos financeiros, avaliados
pelo valor de mercado e diretrizes para aplicação de ajustes prudenciais, para tais
instrumentos. Conforme procedimentos destacados nos parágrafos anteriores, o
Banco BMG já está alinhado às diretrizes da resolução, inclusive com a aplicação
dos devidos ajustes prudenciais promovidos pela regulação.

1.3 Risco de Liquidez

O gerenciamento do risco de liquidez tem por objetivo manter sistemas de controle
estruturados em consonância com os perfis operacionais da instituição,
periodicamente reavaliados, que permitam o acompanhamento permanente das
posições assumidas em todas as operações praticadas nos mercados financeiros
e de capitais, de forma a evidenciar e mitigar o risco de liquidez decorrente das
atividades desenvolvidas.
Define-se como risco de liquidez a ocorrência de desequilíbrios entre ativos
negociáveis e passivos exigíveis - “descasamentos” entre pagamentos e
recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento da instituição,
levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de
seus direitos e obrigações.

Processo de Gerenciamento
O Banco conta com estrutura de gerenciamento de riscos centralizada em uma
única diretoria, com atribuições formalmente aprovadas pelo Conselho de
Administração, visando a manter a liquidez em níveis aceitáveis, incluindo práticas,
processos, procedimentos e reportes.

A estrutura de gerenciamento é compatível com a natureza das operações, a
complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco de liquidez da
instituição, sendo que a gestão é centralizada na Gerência Corporativa de Riscos,
subordinada à Diretoria Executiva de Riscos Corporativos.  O gerenciamento do
risco de liquidez busca utilizar as melhores práticas de maneira a evitar escassez
de caixa e dificuldades em honrar os vencimentos a pagar.

Mensuração e Controle do Risco
A área de Risco é responsável principalmente pela preparação dos fluxos de
caixa e pela análise diária de todas as posições mantidas em conjunto com a
Tesouraria, bem como a avaliação da sua adequação em relação aos limites
operacionais estabelecidos, e pela avaliação da liquidez dos ativos negociados e
pelo impacto de cenários negativos no caixa.

A mensuração do risco de liquidez ocorre da seguinte forma:
• Acompanhamento diário dos limites de liquidez estabelecido pela Administração;
• Projeções de Liquidez por meio de fluxo de Caixa;
• Modelagem e Construção de Cenários (Teste de Estresse);
• Comparativo e Análise de Variações (Backtesting);
• Plano de Contingência de Liquidez.
A comunicação do processo de gerenciamento de risco de liquidez é realizada por
meio de distribuição de relatórios às áreas envolvidas na gestão e no controle,
bem como à Diretoria Executiva e ao Comitê de Ativos e Passivos - ALCO.
Ainda, como parte do processo, são elaborados relatórios mensais sobre o
gerenciamento do risco de liquidez, com detalhadas informações sobre as
ocorrências do período.

A principal política de mitigação de riscos de liquidez é a busca de recursos com
prazos casados com os das operações efetuadas, sob a forma de cessões de
crédito. Além disso, a organização busca captar a prazos compatíveis com os
das aplicações e conta com plano de contingência adequado para os casos
excepcionais.

1.4 Risco de Crédito

O Conglomerado Prudencial do BMG possui política de gerenciamento do risco de
crédito devidamente instituída com objetivo de garantir a integridade de seus
ativos e níveis adequados de riscos e perdas, bem como os resultados esperados
de seus negócios.

Os acionistas e administradores do Conglomerado Prudencial do BMG entendem
que esta política deve ser continuamente aperfeiçoada, contando com análises
exaustivas dos fatores internos e externos que possam impactar a solvabilidade
de obrigações financeiras pactuadas nos diversos segmentos e produtos com os
quais opera.

Estratégia de Crédito do Grupo Financeiro
Em resposta às condições do cenário macroeconômico, a estratégia de atuação
do Banco BMG foi revista ao longo de 2016, com objetivo de aumentar seu foco
no segmento Varejo, oferecendo soluções de crédito eficientes para diferentes
perfis de clientes.
Assim, os principais produtos de crédito passaram a ser: Cartão de Crédito
Consignado, BMG Empresas,BMG Em Conta (crédito pessoal com débito em
conta) e o Crédito Pessoal Digital, sendo ainda mantida aberta a possibilidade de
desenvolvimento de outros produtos com potencial de crescimento e rentabilidade.

Cartão Consignado
O cartão consignado do Banco BMG é um cartão de crédito internacional, com os
mesmos benefícios dos cartões tradicionais, mas com a vantagem do desconto
na folha de pagamento e de taxas atrativas. Para os convênios com os quais o
Banco BMG possui acordo específico, o cartão tem margem consignável exclusiva.

BMG Empresas
O BMG atua no financiamento para empresas de médio e grande porte e para
fornecedores de grandes grupos econômicos, por meio da plataforma BMG
Empresas.
Observando o cenário macroeconômico, o Banco optou por assumir uma postura
mais conservadora na concessão, complementando nossa atuação nesse
segmento através da oferta de produtos alternativos, tais como Derivativos a
Clientes.

BMG Em Conta
O BMG Em Conta é um crédito pessoal com débito em conta, realizado
exclusivamente para funcionários públicos, aposentados e pensionistas do INSS.
Para início da comercialização do produto com funcionários de um determinado
órgão, são realizados estudos para avaliar a sua saúde financeira, de modo a
minimizar riscos de atrasos ou parcelamentos nos pagamentos dos salários e
benefícios.

O produto conta, ainda, com uma equipe especializada no processo de arrecadação
e com taxas de juros compatíveis com o perfil de inadimplência inerente ao
produto e público-alvo.

Crédito Pessoal Digital
O BMG lançou o produto Crédito Pessoal Digital através da Lendico, um
correspondente bancário digital que oferece crédito pessoal por meio de uma
plataforma 100% online. O produto, aliado à plataforma, proporciona segurança e
facilidade de acesso, com excelentes taxas de juros em relação às alternativas
no mercado para clientes com bom histórico e perfil de crédito compatível.

Processo de Gerenciamento
Considerando a estratégia de atuação do BMG, a carteira de crédito é distribuída
dentro de percentuais definidos pelo Conselho de Administração. Esses limites
são constantemente monitorados pela Diretoria responsável pelo gerenciamento
de risco de crédito a quem cabe o acompanhamento e controle, devendo ainda
assegurar que as definições neste âmbito não incentivem comportamentos
incompatíveis com um nível de risco considerado prudente nas políticas e
estratégias traçadas pelo Conglomerado Prudencial do BMG.

Esse processo contínuo de monitoramento de distribuição percentual da carteira de
crédito está refletido em um planejamento financeiro completo e de longo prazo que
permite tempestivamente à Diretoria e Conselho de Administração do grupo o
redirecionamento de suas estratégias do “mix” da carteira de crédito.  Esse trabalho
coordenado permite antecipar impactos de PDD, necessidade de Capital, resultado
e impactos regulatórios sobre a nossa carteira de crédito presente e futura.

Mensuração e Controle do Risco
A mensuração do risco de crédito da carteira é realizada utilizando-se a base de
dados dos sistemas corporativos para calcular os índices de perdas realizadas,
esperadas e inesperadas e do constante monitoramento dos níveis de provisão
para créditos de liquidação duvidosa.

A perda realizada da carteira deve refletir o nível de risco das operações de crédito
em estoque e das cedidas com coobrigação e permitir o monitoramento do nível de
sua exposição em comparação com as provisões para devedores duvidosos.

A carteira de crédito é avaliada regularmente, em termos de qualidade e de sua
capacidade de geração de resultados frente aos riscos incorridos, conforme
critérios a seguir:

• Relatórios de Orçamento de Risco de Crédito - corresponde à projeção da PCLD
(Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa) com a finalidade de compor o
orçamento anual do Conglomerado Prudencial do BMG na forma de registro contábil;
• Acompanhamento dos limites de exposição de riscos definidos conforme
regulamentação do CMN;
• Relatórios de Gestão do Risco de Crédito – acompanhamento sistemático e
projeções para a carteira de crédito em diversas visões: perdas por convênio,
acompanhamento de spreads praticados por produto e subprodutos, informações
gerenciais sobre os maiores convênios ativos do Banco BMG, dentre outros;

A comunicação dos resultados do gerenciamento de risco de crédito é realizada
por meio de distribuição de relatórios à Diretoria Executiva responsável pelo risco
e às demais áreas envolvidas no processo.

No âmbito do cartão de crédito consignado, a estratégia de mitigação do risco de
crédito é, além dos cuidados preventivos observados na sua concessão, a
investigação dos procedimentos operacionais que ocasionam a perda, com vistas
a mitigar os riscos não detectados na sua origem.

1.5 Risco Operacional

O Conglomerado Prudencial do BMG considera a gestão do risco operacional um
instrumento essencial para a maximização da eficiência no uso do capital e na
escolha das oportunidades de negócios, provendo o adequado entendimento dos
riscos associados aos seus negócios, de forma que qualquer evento que possa
interferir adversamente o alcance dos objetivos seja identificado e tratado.

Neste sentido, a reposta ao risco compreende em evitar, aceitar, mitigar,
compartilhar ou transferir o risco, dentro dos parâmetros estabelecidos e avaliação
do custo/benefício.

Considera, ainda, que a responsabilidade pela gestão dos riscos deve ser exercida
por todos os colaboradores, independente de seu nível hierárquico, que deve
expressar preocupações quando identificada, falhas de controles ou violações
nas regras definidas pelo Conglomerado Prudencial do BMG.
Estratégia do Grupo Financeiro
A metodologia adotada abrange todo o Conglomerado Prudencial do BMG e
serviços terceirizados relevantes para o funcionamento regular das atividades.

A estratégia caracteriza-se pelo monitoramento de todos os riscos conhecidos e
potenciais da instituição e das empresas prestadoras de serviços, visando à
implementação de controles adequados, consideração o custo / benefício de
cada item avaliado, conforme classificação do risco, numa escala de cinco
níveis entre o “Risco Muito Baixo” a “Risco Muito Alto”.

Todos os eventos de riscos que configurem perda operacional efetiva deverão
ser controlados e contabilizados em agrupamento contábil específico, de forma a
identificar, com facilidade, as ocorrências da espécie e a sua documentação,
tanto para atendimento à alta administração no seu gerenciamento, quanto para
subsidiar o fornecimento de informações às autoridades supervisoras.

Processo de Gerenciamento e Mensuração do Risco
A metodologia adotada para esta gestão abrange a estrutura do Conglomerado
BMG, aí inseridos o Banco BMG e demais empresas financeiras coligadas e
serviços terceirizados relevantes para o funcionamento regular das atividades.

O gerenciamento do Risco Operacional na Instituição encontra-se estruturado e
definido considerando:

Política de Risco Operacional - a política Institucional de Risco Operacional do
BMG define diretrizes para o gerenciamento de riscos dos seus processos,
produtos e serviços, de forma a assegurar que o cumprimento com as normas
estabelecidas de governança e controle estejam de acordo com as orientações
da Alta Administração.

Mapeamento dos Riscos das Atividades - a mais importante ferramenta utilizada
pelo Conglomerado Prudencial do BMG para controle do Risco Operacional é a
identificação dos riscos permite demonstrar a exposição do Conglomerado
Prudencial do BMG frente aos riscos, a partir das análises da probabilidade
versus impacto, consequências dos riscos e qualidade do controle interno.

Cadastro de Incidente Operacional - os incidentes é a materialização do risco que
ocorre de maneira inesperada, resultante da falha na execução das atividades.
Nesse sentido, a apuração das perdas decorrente dos incidentes operacionais
constitui fator importante para o cumprimento das exigências dos órgãos
reguladores, além de prover ao Conglomerado informações consistentes,
padronizadas e atualizadas para uma análise quantitativa e qualitativa no
gerenciamento dos riscos.

Registro das Perdas Operacionais - para garantir que todas as perdas sejam
comunicadas e registradas, mensalmente a área de Risco Operacional solicita
aos gestores a comunicação dos incidentes ocorridos no período e, posteriormente
analisa os saldos das contas contábeis de registro de perdas operacionais. Esta
dinâmica permite a validação periódica da consistência quanto à perda contabilizada
em relação às registradas na base de risco (comunicada pelas áreas).

Plano de Continuidade de Negócios: o Plano de Continuidade de Negócio (PCN)
esta estruturado em duas frentes de atuação, uma voltada para formalização do
plano de continuidade das áreas e outra focada nos testes de efetividade do
plano de áreas classificadas como críticas.

Processo de Comunicação
O processo de comunicação, bem como os instrumentos utilizados para
implementação do gerenciamento, tem como objetivo disseminar e consolidar a
cultura de risco operacional no Conglomerado Prudencial do BMG, contemplando
as principais ações para fortalecimento do tema, responsabilidades da estrutura
e procedimentos a serem adotados no âmbito organizacional.

Para divulgação dos dados apurados e as devidas ações de mitigação, são
emitidos relatórios regulares de acordo com a Resolução nº 3.380/06, do cenário
de risco, a partir do resultado do mapeamento dos riscos das atividades, além de
relatórios específicos de acompanhamento de incidentes e principais indicadores.
Este ciclo de informação permite o acompanhamento das ações tomadas e a
definição de novas análises para aferição dos resultados obtidos.

O documento que detalha a estrutura e diretrizes estabelecidas no gerenciamento
dos riscos pode ser visualizado no site (http://www.bancobmg.com.br/RI/) na
seção de Governança Corporativa, Gestão de Riscos.
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Reconhecimento do crédito tributário (Notas explicativas 2.1.i, 7 e 18)

O crédito tributário oriundo substancialmente de diferenças temporárias e prejuízos
fiscais é reconhecido na medida que a Administração considera provável que a
Leasing irá gerar lucro tributário futuro. A projeção de lucro tributário contempla
premissas de natureza subjetiva estabelecidas pela Administração e foram aplicadas
nas projeções para os próximos 10 anos.

Consideramos essa uma área de foco de auditoria, pois a utilização de diferentes
premissas na projeção do lucro tributário poderia modificar significativamente os
prazos previstos para realização dos créditos tributários, com consequente impacto
contábil, bem como no atendimento aos requisitos do Banco Central do Brasil
relativos ao registro e manutenção desses ativos nas demonstrações financeiras.

Nossos procedimentos de auditoria consideraram, entre outros, o entendimento sobre o
processo estabelecido pela administração para apuração e mensuração dos créditos
tributários, seu registro nos termos das normas contábeis e requisitos específicos do
Banco Central do Brasil.

Efetuamos análise das premissas adotadas pela administração em seu processo de
avaliação das perspectivas de realização desses créditos fundamentada nas
projeções de lucros tributários para a Leasing.

Obtivemos o estudo de projeção de lucro tributário aprovado pelo Conselho de administração
e, com base nessas informações, analisamos a consistência das principais premissas
com as utilizadas em estudos de anos anteriores.

Observamos a razoabilidade das informações divulgadas nas notas explicativas.

No contexto de relevância das demonstrações financeiras, os resultados de nossos
procedimentos nos proporcionaram evidência razoável de auditoria.

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria



Observe seus clientes e 

se pergunte: o que eles 

estão pensando? O que 

precisam? De que eles 

gostam, não gostam e 

por quê? 

Se as respostas para essas 
perguntas fossem fáceis 
de descobrir, todas as 

empresas seriam bem-suce-
didas, e o conceito global de 
marketing nem existiria, mas 
esse não é o caso no mundo 
em que vivemos. A verdade 
é que nossos clientes e os 
seus são complexos, pessoas 
com uma grande variedade 
de características, gostos, 
preferências e coisas que 
lhes desagradam. Além disso, 
vários desses clientes não 
sabem de imediato o que 
querem e quando querem. 
Dependerá de você descobrir 
as necessidades deles e como 
satisfazê-los.

Tradicionalmente, isso exi-
gia grandes investimentos 
em pesquisa de mercado, 
grupos de opinião e enormes 
campanhas publicitárias para 
analisar o que é capaz de 
mover seus clientes. Atual-
mente, dados, segmentação 
comportamental e análise 
preditiva simplifi cam essas 
ações enormemente, per-
mitindo enviar mensagens 
dirigidas mais precisas e ca-
pazes de gerar retorno para 
os investimentos.

Personalizar a 
comunicação por meio 
de análise 

A análise de dados permite 
ter uma ideia dos clientes de 
acordo com seus comporta-
mentos. O que já compraram, 
onde fi zeram a compra, o que 
os levaram à compra e o diálogo 
que tiveram com você até che-
gar à decisão - tudo isso ajuda a 
encontrar um perfi l adequado 
de seus clientes atuais e po-
tenciais. Depois de defi nido 
o perfi l dos clientes por meio 
desse método, é possível ante-
cipar suas ações antes de elas 
serem solicitadas. 

Isso tem a ver com seg-
mentação comportamental: 
observar os dados extraídos 
sobre seus clientes e decidir 
qual é a próxima e melhor 
ação a ser tomada. É um ata-

lho considerável em relação 
aos métodos anteriores de 
ofertas aos clientes, possí-
vel graças à transformação 
digital, Em vez de ofertar os 
mesmos produtos genéricos 
que cobrem todas as neces-
sidades, pode-se apresentar 
as ofertas nas mídias digitais 
em tempo real, de um modo 
mais adequado aos clientes e 
ao que eles desejam.

Por exemplo, seu prove-
dor de serviços de telefonia 
celular lhe envia uma oferta 
por e-mail sobre um novo 
aparelho. Você clica no link 
e a confere no site da Web, 
mas acaba encontrando um 
modelo diferente que lhe 
agrada mais. Depois, liga para 
obter mais informações. No 
entanto, a reação imediata 
do profi ssional da central de 
atendimento é falar sobre o 
aparelho mencionado no e-
mail, não sobre o modelo que 
realmente lhe interessou.

É isso que acontece quan-
do não se faz a segmentação 
comportamental. É muito 
fácil uma empresa fazer 
suposições incorretas sobre 
o que é oferecido e o que o 
cliente quer (neste caso, de-
talhes adicionais do segundo 
aparelho no qual estava mais 
interessado), sem os dados 
necessários à mão para deter-
minar a melhor ação futura. 
Pelo contrário, como nesse 
cenário, a interação com o 
cliente já começa com o pé 
esquerdo, já que a empresa 
não identifi cou corretamente 
a realidade de que o cliente 
estava falando.

Planejar a próxima e melhor 
ação garante que você está 
coordenando canais digitais 
e físicos, simultaneamente, 
para determinar o que e quan-
do oferecer, em qualquer eta-
pa da jornada do cliente. Isso 
garante que você não está re-
petindo ofertas irrelevantes e 
apenas oferecendo produtos, 
serviços ou informações que 
são relevantes para seus in-
teresses e decisões passadas. 
Crie uma análise sofi sticada 
de clientes para um envolvi-
mento mais proativo com as 
soluções de autoatendimento 
digital. 

(*) - É diretor de estratégia global
de mercado da Pitney Bowes -

(www.pitneybowes.com/br).

Transformação digital: 
próximas e novas ações

Gerhard Heide (*)
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Continuação...

SEDE
São Paulo - SP

COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 34.265.561/0001-34

Provisão para passivos contingentes (Nota explicativa 12)

A Leasing é parte de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso
normal dos seus negócios, movidos por terceiros e órgãos públicos em ações cíveis
e de natureza tributária.

Os processos judiciais de natureza cíveis e tributárias consideram a opinião dos
assessores jurídicos, os julgamentos da administração e informação sobre perda
histórica dos processos similares para determinação do prognóstico de perda e dos
correspondentes valores relacionados a provável saídas de recursos.

Os processos podem ser encerrados após um longo período e envolvem não só
discussões acerca do mérito, mas também aspectos processuais, de acordo com a
legislação e jurisprudência vigentes, ressaltando-se que a evolução de jurisprudência
sobre determinadas causas nem sempre é uniforme.

Consideramos essa uma área de foco de auditoria, pelos aspectos subjetivos de
determinação da probabilidade de perda atribuída e dos valores relacionados a
provável saídas de recursos referentes aos processos.

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Nossos procedimentos de auditoria consideraram, entre outros, o entendimento dos
controles relevantes referentes à identificação, avaliação, monitoramento,
mensuração, e registro da provisão para passivos contingentes, incluindo a totalidade
e integridade da base de dados.

Efetuamos testes sobre a integridade, existência e razoabilidade das perdas históricas
incorridas e que servem de base para quantificação dos processos.

Analisamos a razoabilidade do prognóstico de perda das causas mais significativas.

Adicionalmente, realizamos procedimentos de confirmação de informações junto
aos assessores jurídicos internos e externos responsáveis pelo acompanhamento
desses processos.

No contexto de relevância das demonstrações financeiras, os resultados de nossos
procedimentos nos proporcionaram evidência razoável de auditoria no contexto das
demonstrações financeiras.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao semestre e exercício findos
em 31 de dezembro de 2016, elaborada sob a responsabilidade da administração da
Leasing, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para
companhias abertas e é apresentada como informação suplementar para fins do
Banco Central do Brasil, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em
conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Leasing. Para a formação
de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa
demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é
consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor

A administração da Leasing é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato.
Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras

A Administração da Leasing é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Leasing continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a
Administração pretenda liquidar a Leasing ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Leasing são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso:

· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Leasing.

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

· Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Leasing. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Leasing a não mais se manterem em continuidade operacional.

· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência
e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar
consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas
salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos
na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente, e que, dessa
maneira constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos
em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 21 de março de 2017

PricewaterhouseCoopers Carlos Augusto da Silva
Auditores Independentes Contador CRC: 1SP197007/O-2
CRC 2SP000160/O-5

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0008257-40.2016.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Fabio da Silva Graciani, CPF 292.979.438-02 que, AMC - Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe 
uma Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-o ao pagamento de R$ 21.694,46 (Out/2016). Estando o executado em lugar ignorado, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, 
efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, independentemente de l. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 13 de dezembro de 2016. 

45ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018167- 
54.2014.8.26.0100. A MMª. Juíza de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO BOTTECHIA, CPF. 
221.461.418-40, que VSTP Educação LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o 
recebimento de R$2.791,54 (Fev/2014), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos dos cheques 
nºs. 000015, 000016 e 000021, sacados contra o Banco Itaú, e não pagos. Estando o réu em lugar 
ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o 
valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 
do NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o 
título executivo judicial, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 
257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
São Paulo, aos 07 de dezembro de 2016. 

Procurador-geral da República,

Rodrigo Janot.

Sem especifi car o autor, ele classifi cou 
manifestação recente sobre o assunto 
de “disenteria verbal”. O ministro 

Gilmar Mendes, do STF, fez um duro dis-
curso com críticas à Procuradoria, durante 
a abertura de uma sessão da 2ª Turma da 
Corte, colegiado responsável por julgar as 
questões relativas à Lava Jato.

O ministro acusou a PGR de ter vazado 
para a imprensa parte dos nomes de pes-
soas citadas nos depoimentos de delação 
premiada de ex-executivos da empreiteira 
Odebrecht, que se encontram sob segredo 
de Justiça. Ele fez alusão a uma possível 
anulação de provas em decorrência dos 
vazamentos.

Gimar Mendes fez referência a um arti-
go publicado no domingo no jornal Folha 
de S.Paulo. “É uma mentira, que beira a 
irresponsabilidade, afi rmar que realizamos, 
na PGR, coletiva de imprensa para ‘vazar’ 

Janot nega vazamentos e diz que 
acusação “beira a irresponsabilidade”
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, reagiu ontem (22) às recentes declarações de que 
integrantes do MPF teriam realizado uma “entrevista coletiva” informal com jornalistas para vazar 
informações sigilosas da Operação Lava Jato

realizada na Escola Superior do Ministério 
Público da União, em Brasília. Para uma 
plateia composta por procuradores e 
jornalistas, Janot disse que “em projeção 
mental, alguns tentam nivelar todos à sua 
decrepitude moral”.

“Procuramos nos distanciar dos banque-
tes palacianos. Fugimos dos círculos de 
comensais que cortejam desavergonha-
damente o poder político. E repudiamos a 
relação promíscua com a imprensa”, disse 
Janot aos procuradores. Logo no início de 
seu pronunciamento, Janot disse que leria 
seu discurso para evitar “arroubos verbais”, 
mas, em uma parte em que resolveu falar 
de improviso, disse: “Apesar da imputação 
expressa ao STF, não ouvi uma só palavra, 
de quem teve uma disenteria verbal ao 
se pronunciar, sobre essa imputação ao 
Palácio do Planalto, Congresso e STF” 
(ABr).

A
rq

ui
vo

/A
B

r

São Paulo - Os próprios presos 
vão realizar a restauração do 
prédio do Centro de Progressão 
Penitenciária 3, de Bauru, des-
truído durante uma rebelião, em 
janeiro. Durante o motim, 152 
detentos fugiram e 26 ainda não 
foram recapturados. A unidade 
abriga presos do regime semia-
berto, que podem trabalhar 
fora da prisão. A Secretaria da 
Administração Penitenciária 
(SAP) do Estado informou 
que sua equipe de engenharia 
já concluiu o relatório técnico 
das obras necessárias, após a 
vistoria das instalações afetadas 
pela rebelião. 

Atualmente, estão sendo ela-
borados o projeto básico para a 
reforma e a planilha com avalia-
ção dos custos. De acordo com 
a SAP, os detentos que serão 
selecionados para a obra serão 
benefi ciados com a remição da 
pena, ou seja, a cada três dias 
trabalhados, é descontado um dia 
na pena a ser cumprida, conforma 
prevê a Lei das Execuções Pe-
nais. Eles também devem receber 

Detentos vão reconstruir presídio destruído 
durante rebelião em Bauru

são proibidos no interior dos 
presídios. Os rebelados atearam 
fogo em colchões e depredaram 
as instalações, aproveitando o 
tumulto para realizar fuga em 
massa. Três pavilhões fi caram 
destruídos. Em dois deles, até o 
telhado ruiu.

O prédio que atualmente 
abriga o CPP 3 foi construído 
na década de 1940 para abrigar 
a Escola Prática de Agricultura, 
na zona rural de Bauru. Em 
1955, o então governador Jânio 
Quadros autorizou o uso das 
instalações pelo Departamento 
Estadual de Presídios, passan-
do a sediar o Instituto Penal 
Agrícola, uma colônia penal em 
que os presos trabalhavam na 
agricultura e criação de animais. 
A denominação Centro de Pro-
gressão Penitenciária ‘Professor 
Noé Azevedo” foi dada em 2011. 
A unidade já abrigou presos 
famosos, como o ex-cirurgião 
plástico Hosmany Ramos e o 
chinês Law Kin Chong, consi-
derado o maior contrabandista 
do Brasil (AE).

salário. Ainda não há data para o 
início das obras

O CPP 3 está com 407 presos, 
número bem inferior à lotação no 
dia da rebelião, quando a unidade 
tinha 1.427 detentos. Com a des-
truição das instalações, a maioria 
dos internos foi transferida para 
outras unidades. A previsão é de 
que seja aproveitada a mão de 
obra disponível na unidade, já 

Imagens aéreas mostram a destruição no Centro de Progressão 

Penitenciária (CPP) 3, o antigo IPA.
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nomes da Odebrecht”, afi rmou Janot. 
“Só posso atribuir tal ideia a mentes 

ociosas e dadas a devaneios, mas, infe-
lizmente, com meios para distorcer fatos 
e desvirtuar instrumentos legítimos de 
comunicação institucional”. Janot fez o 
pronunciamento no encerramento de uma 
reunião de avaliação das eleições de 2016, 

que muitos detentos passaram 
por cursos de capacitação pro-
fi ssional durante o cumprimento 
da pena.

A rebelião aconteceu no dia 24 
de janeiro, na unidade de regime 
semiaberto da penitenciária. O 
motim teria se iniciado depois que 
um agente penitenciário retirou 
um telefone celular que era usado 
por um detento - os aparelhos 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas,
A Administração do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. (“Banco BCV”), controlado do Banco BMG S.A.
(“Banco BMG”), em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis às instituições
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresenta as Demonstrações Financeiras
do período findo em 31 de dezembro de 2016, juntamente com o parecer dos auditores independentes.
O Banco BCV foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 18 de agosto de 2011.
Com 86 anos de sólida presença no mercado financeiro, Banco BMG oferece aos seus clientes pessoa física:

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Nota 2016 2015
Ativo
Ativo circulante ............................................................................... 917.718 1.822.627
Disponibilidades ............................................................................. 3 6.113 25.211
Aplicações interfinanceiras de liquidez ......................................... 4 833.740 854.646
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 5 e 6 24.717 79.017
Relações interfinanceiras ............................................................... 634 1.093
Operações de crédito ..................................................................... 7 819.847

Setor privado ................................................................................. 835.286
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............................... (15.439)

Outros créditos ............................................................................... 8 52.514 42.670
Outros valores e bens .................................................................... 143

Despesas antecipadas .................................................................. 143

Não circulante – Realizável a longo prazo .................................... 257.865 1.820.523
Aplicações interfinanceiras de liquidez ......................................... 4 7.003 607.605
Títulos e valores mobiliários .......................................................... 5 1.871 23.053
Operações de crédito ..................................................................... 7 422.852

Setor privado ................................................................................. 430.815
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............................... (7.963)

Outros créditos ............................................................................... 8 248.991 435.924
Outros valores e bens .................................................................... 1.290

Bens não de uso próprio ................................................................ 1.030
Despesas antecipadas .................................................................. 260

Permanente ..................................................................................... 329.799
Investimentos ................................................................................. 10 329.562

Participações em coligadas e controladas: ....................................
No país .................................................................................... 329.130

Outros investimentos ......................................................................... 432
Imobilizado de uso ......................................................................... 237

Outras imobilizações de uso .......................................................... 9.615
Depreciação acumulada ................................................................ (9.378)

Total do Ativo ................................................................................. 1.175.583 3.643.150

Nota 2016 2015
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo circulante .......................................................................... 60.194 2.100.663
Depósitos ........................................................................................ 10 320.645

Depósitos à vista ........................................................................... 14.894
Depósitos a prazo ......................................................................... 305.751

Instrumentos financeiros derivativos ........................................... 6 7.179
Relações interfinanceiras ............................................................... 20 20
Obrigações por empréstimos e repasses ...................................... 11 6.071
Outras obrigações .......................................................................... 12 60.174 1.766.748

Cobrança e arrecadação de tributos e Assemelhados .................... 229
Sociais e estatutárias .................................................................... 85.000
Fiscais e previdenciárias ............................................................... 20.838 23.439
Diversas ....................................................................................... 39.336 1.462.870
Dívidas subordinadas .................................................................... 195.210

Não circulante – Exigível a longo prazo ........................................ 425 471.844
Depósitos ........................................................................................ 10 94.021

Depósitos Interfinanceiros ............................................................. 9.347
Depósitos a prazo ......................................................................... 84.674

Recursos de aceites e emissão de títulos ...................................... 949
Obrigações por empréstimos e repasses ...................................... 11 10.214

Empréstimo no exterior .................................................................. 10.214
Outras obrigações .......................................................................... 12 425 366.660

Fiscais e previdenciárias ............................................................... 425 36.888
Diversas ....................................................................................... 329.772
Dívidas subordinadas

Patrimônio Líquido ........................................................................ 14 1.114.964 1.070.643
Capital social – De domiciliados no país ............................................ 1.529.617 1.530.617
Reservas de capital ........................................................................... 78 78
Ajustes de avaliação patrimonial ........................................................ (2) (777)
Prejuízos acumulados ....................................................................... (414.729) (459.275)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ................................... 1.175.583 3.643.150

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado

Segundo
Nota Semestre 2016 2016 2015

Receitas da intermediação financeira ............................. 62.511 162.154 339.458
Operações de crédito ......................................................... 15(a) (722) 21.455 208.891
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários .... 15(b) 63.233 140.699 130.567

Despesas da intermediação financeira ........................... (12.308) (40.094) (97.634)
Captação no mercado ......................................................... 15(d) (14.862) 1.120 (149.016)
Resultado com instrumentos derivativos .............................. 15(c) 3.146 (40.345) 51.382
Operações de empréstimos, cessões e repasses ................ (592) (869)

Resultado da intermediação financeira antes da
provisão de créditos de liquidação duvidosa ............ 50.203 122.060 241.824

Reversão/(Provisão) para créditos de liquidação duvidosa .. 7(e) 51 (12.472) (12.512)
Recuperação de créditos baixados como prejuízo ............... 7(e) 2.461 16.745

Resultado bruto da intermediação Financeira .............. 50.254 112.049 246.057

Outras receitas (despesas) operacionais ........................ (1.631) (15.729) (25.427)
Receitas de prestação de serviços ...................................... 16 12 918
Despesas de pessoal ......................................................... 17(a) (6.711) (11.293)
Outras despesas administrativas ........................................ 17(b) (430) (2.854) (15.528)
Despesas tributárias .......................................................... (2.336) (6.121) (14.222)
Resultado de participações em coligadas e controladas ...... 196 16.543
Outras receitas operacionais .............................................. 18 1.135 7.487 44.277
Outras despesas operacionais ............................................ 18 (7.738) (46.122)

Resultado operacional .................................................... 48.623 96.320 220.630

Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 48.623 96.320 220.630

Imposto de renda ................................................................ 19 (8.133) (7.488) (12.706)
Contribuição social ............................................................ 19 (6.860) (7.262) (8.159)
Ativo fiscal diferido ............................................................. (5.917) (23.328) (1.922)
Participações estatutárias no lucro ..................................... (4.196) (4.432)

Lucro líquido do período ................................................ 27.713 54.046 193.411

Lucro por ação - R$ ......................................................... R$0,3381 R$0,6593 R$2,3593

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO E LÍQUIDO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ajustes de
Capital Reservas Avaliação Prejuízos

social de lucros Patrimonial acumulados Total
Saldos em 1 de janeiro de 2015 ....................................................................................................................... 2.430.617 3.195 151 (555.803) 1.878.160
Redução de capital ............................................................................................................................................. (900.000) (900.000)
Variação do ajuste a valor de mercado ................................................................................................................. (928) (928)
Absorção de Reserva ......................................................................................................................................... (3.117) 3.117
Lucro líquido do período ..................................................................................................................................... 193.411 193.411
Juros sobre capital próprio R$ 1.219,85 por ação) .............................................................................................. (100.000) (100.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 ................................................................................................................ 1.530.617 78 (777) (459.275) 1.070.643

Saldos em 1 de janeiro de 2016 ....................................................................................................................... 1.530.617 78 (777) (459.275) 1.070.643
Redução de capital ............................................................................................................................................. (1.000) (1.000)
Variação do ajuste a valor de mercado ................................................................................................................. 775 775
Juros sobre capital próprio (R$ 0,1159 por ação) ................................................................................................ (9.500) (9.500)
Lucro líquido do período ..................................................................................................................................... 54.046 54.046
Saldos em 31 de dezembro de 2016 ................................................................................................................ 1.529.617 78 (2) (414.729) 1.114.964

Saldos em 30 de junho de 2016 ....................................................................................................................... 1.529.617 78 (310) (442.442) 1.086.943
Variação do ajuste a valor de mercado ................................................................................................................. 308 308
Lucro líquido do período ..................................................................................................................................... 27.713 27.713
Saldos em 31 de dezembro de 2016 ................................................................................................................ 1.529.617 78 (2) (414.729) 1.114.964

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Apresentamos abaixo a Demonstração do fluxo de caixa elaborada pelo Método Indireto.
Segundo

Semestre 2016 2016 2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do período .......................................................... 27.713 54.046 193.411

Ajuste ao lucro líquido .............................................................. 2.514 32.274 (1.959)
Depreciação e amortização ....................................................... (22) 150
Reversão/(Provisão) para créditos de liquidação duvidosa ......... (51) 12.472 12.512
Imposto de renda e contribuição social diferidos ........................ 5.917 23.328 1.922
Resultado de equivalência patrimonial ....................................... (196) (16.543)
Ajuste de avaliação patrimonial – TVM ...................................... (3.329) (3.329)

Lucro líquido ajustado ............................................................. 30.227 86.320 191.452

Variações no capital circulante
Aplicações interfinanceiras de liquidez ..................................... 108.205 562.512 (261.300)
Títulos e valores mobiliários ...................................................... 31.247 75.482 (17.966)
Relações interfinanceiras e interdependências .......................... 451 (755) 3.066
Operações de crédito ................................................................ 3.211 258.688 207.809
Outros créditos ......................................................................... (29.322) 61.532 20.196
Outros valores e bens ............................................................... 135 1.986
Depósitos ................................................................................. (240.068) (268.596)
Recursos de aceites e emissão de títulos .................................. (1.768) (949) (515)
Obrigações por empréstimos e repasses .................................. (11.010) (7.305) 8.015
Relações interfinanceiras ......................................................... 20 20
Instrumentos financeiros derivativos .......................................... (3.175) (7.179) 6.540
Outras obrigações .................................................................... (162.959)(1.195.347) 81.632
Imposto de renda e Contribuição social pagos ........................... 10.410 10.410

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas em atividades
operacionais ........................................................................... (24.483) (396.504) (27.661)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Alienação de imobilizado .............................................................. 23 23 42
Alienação de investimentos ........................................................... 8.500 327.887 423

Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento ......... 8.523 327.910 465

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Juros sobre capital próprio pagos ................................................. (9.500) (9.500)

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento ..... (9.500) (9.500)

(Redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos .............. (25.460) (78.094) (27.196)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período ................. 38.576 91.210 118.406
Caixa e equivalentes de caixa no final do período ................... 13.116 13.116 91.210

(Redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos .............. (25.460) (78.094) (27.196)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1 Contexto operacional
O BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. (“BCV”), (“Banco”) foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco
BMG”) em 30 de junho de 2011. À época, Os antigos acionistas do Banco firmaram o “Contrato de
Compra e Venda e Outras Avenças” para aquisição pelo Banco BMG S.A.. Este contrato foi celebrado
sob a condição suspensiva de aprovação pelo BACEN da transferência do controle acionário.
Em 18 de agosto de 2011, o Banco BMG S.A. concluiu a aquisição do BCV – Banco de Crédito e Varejo
S.A.. A operação envolveu a transferência de 100% das ações representativas do capital social do Banco
BCV para o Banco BMG. Além do Banco foram adquiridas suas controladas.
O Banco está organizado sob a forma de banco múltiplo, autorizado a operar pelo Banco Central do Brasil
(Bacen), com as carteiras comercial (inclusive câmbio) e de investimentos, passando a fazer parte do
Conglomerado Financeiro BMG.

2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e as alterações introduzidas
pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e
instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN) e evidenciam
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco
em 21/03/2017.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de
convergência contábil internacional, porém nem todos homologados pelo Banco Central do Brasil
(BACEN). Desta forma, a instituição na elaboração das demonstrações financeiras, adotou os seguintes
pronunciamentos homologados pelo (BACEN):
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) – Divulgação sobre Partes Relacionadas
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) – Pagamento Baseado em Ações
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 – Evento Subsequente
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
Resolução CMN nº 4.144/12 – Pronunciamento Conceitual Básico (R1)
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

2.2.  Descrição das principais práticas contábeis adotadas
(a) Moeda funcional e de apresentação

As informações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do BCV. Ganhos e
perdas resultantes do processo de conversão são registrados no resultado do período.

(b) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. As operações com taxas prefixadas são
registradas pelo valor final, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são registradas
em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas
em moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.

(c) Caixa e Equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de vencimento
igual ou inferior a 90 dias, na data de aquisição, que são utilizadas pelo Banco para gerenciamento de
seus compromissos de curto prazo.

(d) Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo valor
de mercado. Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço, deduzidos de provisão para desvalorização, quando aplicável.

(e) Títulos e valores mobiliários
De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/01 e regulamentação complementar, os títulos e valores
mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação pela administração em três
categorias específicas e atendendo aos seguintes critérios de contabilização:
i) Títulos para negociação – Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem
negociados frequentemente e de forma ativa, contabilizados pelo valor de mercado, sendo os ganhos e
as perdas sobre esses títulos, realizados e não realizados, reconhecidos na demonstração do resultado.
ii) Títulos disponíveis para venda – Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia
para a administração do risco de variação nas taxas de juros; podem ser negociados como resultado dessas
variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados
pelo valor de mercado, sendo os seus rendimentos intrínsecos reconhecidos na demonstração de resultado
e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado ainda não realizados reconhecidos
em conta específica do patrimônio líquido, “Ajuste a Valor de Mercado – Títulos disponíveis para venda”,
até a sua realização por venda, líquido dos correspondentes efeitos tributários, quando aplicável.
Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos mediante a identificação específica na
data de negociação, na demonstração do resultado, em contrapartida de conta específica do patrimônio
líquido, líquido dos correspondentes efeitos tributários.
iii) Títulos mantidos até o vencimento – Incluem os títulos e valores mobiliários para os quais a administração
possui a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados ao custo
de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos. A capacidade financeira é definida em projeções
de fluxo de caixa, desconsiderando a possibilidade de resgate antecipado desses títulos.

(f) Instrumentos Financeiros Derivativos
De acordo com a Circular BACEN nº 3.082/02 e regulamentações posteriores, os instrumentos financeiros
derivativos passaram a ser classificados de acordo com a intenção da administração para fins ou não de
proteção (hedge).
As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos efetuados por conta própria e que não
atendam aos critérios de proteção estabelecidos na referida circular (principalmente derivativos utilizados
para administrar a exposição global de risco), são contabilizadas pelo valor de mercado, com os ganhos
e as perdas realizados e não realizados reconhecidos diretamente na demonstração do resultado.
As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos destinados a hedge são classificadas como
Hedge de Mercado ou hedge de fluxo de caixa, segundo os critérios definidos na Circular BACEN nº 3.082/
02.  Nesses casos, também os itens objeto de hedge são ajustados ao valor de mercado, tendo como
contrapartida desses ajustes (derivativo e respectivo item objeto de hedge): (i) a adequada conta de
receita ou despesa no resultado do período, no caso de hedge de Mercado e (ii) conta destacada do
patrimônio líquido para a parcela efetiva do hedge de fluxo de caixa, deduzida dos efeitos tributários.

(g) Operações de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em
base “pro-rata” dia, com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados. A atualização
(accrual) das operações vencidas até o 59º dia de atraso é contabilizada em receitas e, a partir do 60º
dia, deixa de ser apropriada, e o seu reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo recebimento
das prestações, conforme determina o artigo 9º da Resolução BACEN nº 2.682/99.
Conforme definido no Cosif as operações de crédito são apresentadas líquidas das rendas a apropriar
que são apropriadas de forma “pro-rata” ao resultado do período.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base nos critérios definidos pela
Resolução BACEN nº 2.682/99, sendo fundamentada na análise do saldo em aberto das operações
procedida pela Administração, considerando ainda os valores das garantias, o histórico de perdas e os
riscos da carteira.

(h) Cessão de crédito
As práticas contábeis estabelecidas pelo Banco Central do Brasil até 31 de dezembro de 2011
determinavam que os créditos cedidos para outras instituições financeiras e fundos (com ou sem
coobrigação) baixados contabilmente no momento da venda, tivessem registrados imediatamente no
resultado os ganhos oriundos destas operações, sendo que as cessões com coobrigação eram baixadas
da carteira e registradas em contas de compensação.
A partir de 1º de janeiro de 2012, entrou em vigência a Resolução CMN nº 3.533/08 (postergada pelas
Resoluções CMN nº 3.673/08 e 3.895/09) que alterou o registro das operações de cessões de crédito,
realizadas a partir de 2012, estabelecendo procedimentos para a classificação e divulgação das operações
de venda ou de transferência de ativos financeiros. Conforme esse novo normativo, a manutenção ou baixa
do ativo financeiro está relacionado à retenção substancial dos riscos e benefícios na operação de venda
ou transferência. As operações de cessão de créditos classificadas como “retenção substancial dos
riscos e benefícios” permanecem registradas no ativo em sua totalidade.
Os valores recebidos na operação são registrados no ativo com contrapartida no passivo referente à
obrigação assumida. As receitas e despesas são apropriadas de forma segregada ao resultado do
período pelo prazo remanescente da operação.
Para os saldos cedidos anteriores à 1º de janeiro de 2012, não houve mudança nos critérios para registro
contábil das cessões de crédito.

(i) Outros ativos circulantes e realizáveis a longo prazo
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em
base “pro-rata” dia, deduzidos das correspondentes rendas a apropriar.

(j) Outros valores e bens – Despesas antecipadas
Referem-se, sobretudo, à comissão sobre operações de crédito e correspondentes, os quais estão de
acordo com a vigência dos respectivos contratos.
São representadas pelas aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos direitos de benefícios
ou prestação de serviços ocorrerão em períodos futuros, sendo registradas no resultado de acordo com
o princípio da competência.

(k) Investimentos
Os investimentos em sociedades controladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial
(vide percentuais de participações na Nota 9) e outros investimentos.

(l) Imobilizado de uso
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades
da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive os bens decorrentes de operações que transfiram
à companhia os benefícios, riscos e controles desses bens. São demonstrados ao custo de aquisição,
deduzidos da depreciação acumulada e da provisão para perdas por imparidade, quando aplicável.
A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear, que considera a vida útil dos bens estimada
em sua utilidade econômica. A depreciação é considerada nas seguintes taxas anuais: imóveis de uso
- 4%; máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, instalações e sistema de comunicação - 10%; e
veículos e equipamentos de processamento de dados - 20%.

(m) Redução do valor recuperável dos ativos não financeiros
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor não
recuperável.

Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não apresentaram obsolescência
evidente e ou danos físicos e ainda desempenho econômico menor que a expectativa indicada.
Em 31 de dezembro de 2016 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos.

(n) Passivos circulante e não circulante
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos incorridos
em base “pro-rata” dia, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar.

(o) Impostos e contribuição social
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida do
adicional de 10%, e foi constituída provisão para contribuição social sobre o lucro líquido ajustado à
alíquota de 15% até agosto de 2015, e 20% a partir de setembro de 2015, permanecendo assim até
dezembro de 2018, em conformidade com a Lei 13.169/15. Os créditos tributários sobre diferenças
temporárias e prejuízos fiscais e base negativa estão constituídos pelas respectivas alíquotas para
imposto de renda e, para a contribuição social pela alíquota-base de 15%.
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social são revisados a cada data de balanço
e constituídos sobre adições e exclusões temporárias e com base na legislação vigente à data de sua
constituição. A realização destes créditos tributários ocorrerá quando da efetiva utilização e/ou reversão
dos valores sobre os quais foram constituídos.
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos
e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de renda e contribuição social
diferidos são determinados usando alíquotas de imposto promulgadas, ou substancialmente promulgadas,
na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado
ou quando o imposto diferido passivo for liquidado.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos na proporção da probabilidade de
que o lucro tributável futuro esteja disponível e contra os quais as diferenças temporárias possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível
legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os
impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela
mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção
de liquidar os saldos numa base líquida.

(p) Operações em moedas estrangeiras
O critério para conversão dos saldos ativos e passivos das operações em moedas estrangeiras consiste na
conversão desses valores para moeda nacional (R$) à taxa de câmbio vigente na data de encerramento do período.
Em 31 de dezembro de 2016, a taxa de câmbio aplicável era: US$ 1,00 = R$ 3,2591 (2015 - US$ 1,00 = R$ 3,9048).

(q) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas na Resolução
nº 3.823, de 16/12/2009, do CMN e Carta Circular nº 3.429, de 11/02/2010 do BACEN:
Ativos Contingentes – não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total
controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não
cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade
de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível.
Passivos Contingentes – são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de
assessores jurídicos e Administração, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a
complexidade dos Tribunais, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com
uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não
são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados nas notas explicativas, quando individualmente
relevantes. Passivos contingentes classificados como remotos não requerem provisão ou divulgação (Nota 13);
Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias – decorrem de processos judiciais relacionados às
obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que,
independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes integralmente
provisionados nas demonstrações financeiras (Nota 13);

(r) Cisão Parcial
De acordo com a reunião de Assembleia Geral Extraordinária ocorrida na data de 31 de março de 2016,
foi deliberada a cisão parcial de determinados ativos e passivos do Banco BCV S.A. e do Banco Cifra S.A.,
tendo os mesmos sido incorporados no Banco BMG S.A. e já estando refletidos no presente relatório. Os
valores incorporados às informações contábeis intermediárias foram mensurados com base nos livros
contábeis de 31/12/2015 dos bancos que tiveram seus ativos e passivos cedidos.
Balanço Patrimonial Banco BCV
Ativo
Relações interfinanceiras ......................................................................................... 1.214
Operações de crédito ............................................................................................... 971.539
Outros créditos ........................................................................................................ 96.334
Outros valores e bens ............................................................................................... 1.297
Permanente .............................................................................................................. 1.085
Investimentos ............................................................................................................ 871
Imobilizado de uso .................................................................................................... 214
Total do Ativo ........................................................................................................ 1.071.469

Passivo
Depósitos ................................................................................................................. 174.597
Relações interfinanceiras ......................................................................................... 20
Obrigações por empréstimos e repasses .................................................................. 8.980
Outras obrigações ................................................................................................... 887.872
Total do Passivo .................................................................................................... 1.071.469

(s) Reapresentação de demonstrações financeiras
Em atendimento aos requerimentos do Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional que, por meio
da Resolução 4.007/11 que aprovou o CPC 23, as demonstrações financeiras de 2015 do Banco, relativo a baixa
de marcação a mercado de títulos disponíveis para venda liquidados em exercícios anteriores. Os ajustes
líquidos no Patrimônio líquido somaram R$ 4.104, e foram compensados contra a linha de “Créditos tributários”,
no ativo. No Patrimônio líquido, os ajustes foram segregados entre a linha de “Prejuízos acumulados” no valor
de R$ 10.237, bem como na linha de “Ajustes de avaliação patrimonial” no valor de (R$ 6.133).

3 Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa compreendem:

2016 2015
Disponibilidades ................................................................................ 6.113 25.211
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............................................. 7.003 65.999

13.116 91.210

4 Aplicações interfinanceiras de liquidez
2016 2015

Aplicações no mercado aberto
Posição bancada
Notas do Tesouro Nacional - NTN ..................................................... 7.003 65.999
Aplicações em depósitos interfinanceiros .................................... 827.763 1.380.908
Aplicações em moeda estrangeira .................................................. 5.977 15.344

840.743 1.462.251
Circulante ........................................................................................ 833.740 854.646
Não Circulante ................................................................................ 7.003 607.605

5 Títulos e valores mobiliários
(a) Os títulos e valores mobiliários podem ser apresentados como segue:

2016 2015
Títulos de renda fixa
Livres
- Letras do Tesouro Nacional – LTN ................................................... 24.188 20.904
- Notas do Tesouro Nacional – NTN .................................................. 529 15.080
Vinculados a prestação de garantias
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT ............................................... 1.871 1.644
Instrumentos Financeiros Derivativos
Swaps
- Diferencial a receber (Nota 6) ......................................................... 64.442

26.588 102.070
Circulante ........................................................................................ 24.717 79.017
Não Circulante ................................................................................ 1.871 23.053

(b) Os Títulos e valores mobiliários apresentam os seguintes prazos de vencimento:
2016 2015

Até 30 Após 360 Valor de Valor de Valor de
Títulos/Vencimentos dias dias mercado  custo  mercado
(a) Carteira Própria
Disponível para venda
Letras Financeiras do Tesouro – LFT 1.871 1.871 1.870 1.644
Letras Tesouro Nacional – LTN ........ 24.188 24.188 24.192 20.904
Notas do Tesouro Nacional – NTN .. 529 529 529 15.080
Subtotal ........................................ 24.717 1.871 26.588 26.591 37.628

(b) Instrumentos financeiros derivativos
Para negociação
Swap .............................................. 64.442
Subtotal ........................................ 64.442

26.588 26.591 102.070
Circulante ...................................... 24.717 79.017
Não Circulante .............................. 1.871 23.053

6 Instrumentos financeiros derivativos
O Banco participa de operações envolvendo instrumentos financeiros registrados em contas patrimoniais
ou de compensação por valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessas datas a fim de
administrar sua exposição a riscos de mercado, de moeda e de taxas de juros, os quais se referem
substancialmente a operações destinadas à proteção de ativos e passivos, envolvendo a alteração de
indexadores na aplicação e captação de recursos, contratados em prazos, taxas e montantes compatíveis
com a proteção necessária.
As operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos (swaps) se destinam à proteção dos ativos
e passivos próprios e de seus clientes. A administração desses riscos é efetuada através de políticas de
controle, estabelecimento de estratégias de operação, determinação de limites e diversas técnicas de
acompanhamento das posições visando liquidez, rentabilidade e segurança. A utilização de instrumentos
financeiros derivativos como forma de minimizar os riscos de mercado originados na flutuação das taxas
de juros, do câmbio, dos preços dos ativos, entre outros, é parte integrante da boa prática contábil e
constitui uma ferramenta imprescindível na gestão financeira das instituições.
Risco de mercado é a exposição criada pela potencial flutuação nas taxas de juros, taxas de câmbio,
cotação de mercadorias, preços cotados em mercado de ações e outros valores, e é função do tipo de
produto, do volume de operações, do prazo e condições do contrato e da volatilidade subjacente. O
gerenciamento dos riscos é controlado e supervisionado de forma independente das áreas geradoras da
exposição ao risco. Sua avaliação e medição são realizadas diariamente baseando-se em índices e dados
estatísticos, utilizando-se de ferramentas tais como “VaR” não paramétrico e análise de sensibilidade a
cenários de “stress”.
As operações com instrumentos financeiros derivativos são registradas na Central de Custódia e de
Liquidação Financeira de Títulos – CETIP e na Bolsa de Mercadorias & Futuros – BM&FBovespa.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 as contrapartes nas operações de swap eram
exclusivamente instituições financeiras e nas operações com futuros da BM&FBovespa.
Todos os contratos derivativos foram liquidados em Outubro de 2016.

(a)  Swaps por indexador:
2016 2015

Diferencial a receber
Moeda estrangeira ............................................................................ 64.442

Ativo ................................................................................................ 64.442

Diferencial a pagar
Moeda estrangeira ............................................................................ (7.179)

Passivo ............................................................................................ (7.179)

Exposição líquida no balanço ........................................................ 57.263

(b) Swaps por prazo de vencimento:
De 31 a

180 dias Total
Contratos de “Swap”:
Posição ativa

Total – 2016
Total – 2015 ...................................................................................... 64.442 64.442

Contratos de “Swap”:

Total – 2016
Total – 2015 ...................................................................................... (7.179) (7.179)

(c) Swaps por indexador e valor de referência:
Valor de Valor pela curva - Ajuste ao valor de Valor de

Swaps Referencia Custo amortizável mercado no resultado  mercado
Posição ativa – 2016
Posição ativa – 2015 ... 116.275 65.476 (1.034) 64.442

Posição passiva - 2016
Posição passiva - 2015 23.027 (7.011) (168) (7.179)

Exposição – 2016
Exposição – 2015 ........ 139.302 58.465 (1.202) 57.263

As transações de swap foram marcadas a mercado, considerando as cotações obtidas na BM&FBovespa.
Continua...

cartão de crédito consignado (BMG Card), crédito pessoal com débito em conta (BMG em Conta), ambos
exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal digital (Lendico).
Aos clientes pessoa jurídica, oferece financiamento, prestação de serviços financeiros estruturados, instrumentos
derivativos e seguro garantia para empresas de médio e grande porte (BMG Empresas e BMG Seguros).
Adicionalmente, o BMG disponibiliza produtos de investimento para ambos os públicos (BMG Invest).
São Paulo, 21 de março de 2017.
A Administração

Banco BCV S.A.
CNPJ nº 50.585.090/0001-06
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DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Segundo
Semestre 2016 2016 2015

1 – Receitas ................................................................................ 63.697 159.642 388.885
1.1 Intermediação financeira ......................................................... 62.511 162.154 339.458
1.2 Prestação de serviços ............................................................. 12 918
1.3 Provisão para créditos de liquidação duvidosa ......................... 51 (12.472) (12.512)
1.4 Recuperação de crédito baixado como prejuízo ........................ 2.461 16.745
1.5 Outras receitas operacionais .................................................. 1.135 7.487 44.276
1.6 Não operacionais

2 – Despesas da intermediação financeira ................................ 12.308 47.832 143.756
2.1 Despesas da intermediação financeira .................................... 12.308 40.094 97.634
2.2 Outras despesas operacionais ................................................ 7.738 46.122

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros ...................... 430 2.824 15.302
3.1 Materiais, energia e outros ..................................................... 430 915 3.046
3.2 Serviços de terceiros .............................................................. 331 1.517
3.3 Outras .................................................................................... 1.578 10.739
3.3.1 Comunicação ....................................................................... 46 249
3.3.2 Propaganda, promoções e publicidade .................................. 132 186
3.3.3 Processamento de dados ...................................................... 638 2.560
3.3.4 Serviços técnicos especializados ......................................... 410 5.315
3.3.5 Taxas e emolumentos bancários ............................................ 350 2.414
3.3.6 Transporte ........................................................................... 2 15

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ....................................... 50.959 108.986 229.827

5 – Depreciação e amortização .................................................. 22 150

6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) . 50.959 108.964 229.677

7 – Valor adicionado recebido em transferência ...................... 196 16.543
7.1 Resultado da equivalência patrimonial ..................................... 196 16.543

8 – Valor adicionado a distribuir (6+7) ...................................... 50.959 109.160 246.220

9 – Distribuição do valor adicionado ....................................... 50.959 109.160 246.220
9.1 Pessoal, encargos e participações .......................................... 10.907 15.724

9.1.1 Remuneração direta ......................................................... 8.459 11.980
9.1.2 Benefícios ........................................................................ 511 1.173
9.1.3 FGTS ............................................................................... 1.937 2.571

9.2 Impostos, contribuições e taxas ............................................... 23.246 44.199 37.010
9.2.1 Federais .............................................................................. 23.244 44.189 36.889
9.2.2 Estaduais ............................................................................. 41
9.2.3 Municipais ........................................................................... 2 10 80

9.3 Remuneração de capitais de terceiros ................................ 8 75

9.4 – Remuneração de capitais próprios .................................. 27.713 54.046 193.411
9.4.1 Lucros retidos do período ..................................................... 27.713 54.046 193.411

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

7 Operações de crédito

(a) Classificação por produto
2016 2015

Crédito pessoal ................................................................................. 13.587
CDC – Veículos ................................................................................ 2.937
Carteira comercial ............................................................................ 439.521
Operações de crédito cedidas Resolução 3.533 (i) ............................. 803.922
FUNCAFÉ ........................................................................................ 6.134
Total operações de crédito ............................................................. 1.266.101

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................... (23.402)
...................................................................................................... 1.242.699

Circulante ........................................................................................ 819.847
Não circulante ................................................................................. 422.852

(i) Créditos cedidos com retenção substancial de riscos e benefícios conforme Resolução nº 3.533/08.

(b) Classificação por setor de atividade
2016 2015

Setor privado:
Intermediários financeiros ............................................................... 122.325
Indústria ......................................................................................... 29.401
Comércio ....................................................................................... 90.057
Outros serviços .............................................................................. 975.619
Habitação ....................................................................................... 32.148
Pessoas físicas .............................................................................. 16.551

1.266.101

(c) Composição da carteira de crédito por produto e seus respectivos vencimentos:

Crédito CDC Carteira
Vencimento/Produto Pessoal Veículos Comercial Total
Total da carteira – 2016
Total da carteira – 2015 .................. 13.587 2.937 1.249.577 1.266.101

(d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Apresentamos abaixo a composição da carteira de operações de crédito nos correspondentes níveis de
risco, conforme Resolução 2.682/99 do BACEN:

2016 2015
Provisão

para risco
de crédito Provisão

com base nos Total de para
Percentuais provisão de créditos de

mínimos liquidação  liquidação
Nível % Carteira exigidos Duvidosa Carteira Duvidosa
A 0,50 605.536 3.029
B 1,00 465.536 4.655
C 3,00 176.305 5.289
D 10,00 1.835 184
E 30,00 7.841 2.352
F 50,00 2.155 1.078
G 70,00 259 181
H 100,00 6.634 6.634

1.266.101 23.402

(e) Movimentação da provisão para perdas em operações de crédito e recuperação de créditos
Os dados relativos a créditos de liquidação duvidosa baixados a débito de provisão e receita de recuperação
de créditos baixados como prejuízo podem ser sumariados como seguem:

2016 2015
Saldo no início do período ............................................................ 23.402 44.582
Constituição / (reversão) de provisão ................................................. 12.472 12.512
Efeito no resultado ......................................................................... 12.472 12.512
Créditos de liquidação duvidosa baixados a débito de provisão ........... (15.924) (33.692)
Cisão Parcial BMG (Nota 2(r)) ......................................................... (19.950)
Saldo no fim do período ................................................................ 23.402
Créditos recuperados ........................................................................ 2.461 16.475
Total efeito no resultado ................................................................ 10.011 (4.223)

(f) Cessão de crédito
Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012, a Resolução CMN nº 3.533/2008, estabelece procedimentos para
a classificação, registro contábil e divulgação das operações de venda ou de transferência de ativos financeiros.
A classificação como retenção substancial dos riscos e benefícios, nas operações de cessões de créditos,
configura-se pela coobrigação nas cessões de crédito ou pela aquisição de cotas subordinadas dos
fundos cessionários. Na referida classificação, as operações cedidas permanecem registradas no ativo
da instituição cedente e os recursos recebidos são registrados no ativo com a contrapartida no passivo,
em função da obrigação assumida. As receitas e despesas referentes às cessões de crédito realizadas
são reconhecidas no resultado conforme prazo remanescente das operações.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o Banco BCV S.A. realizou operações de cessão de
créditos classificadas na categoria como retenção substancial de riscos e benefícios, nas quais o Banco
está exposto ao risco e crédito, de mercado e operacional, os quais são monitorados e mitigados conforme
estrutura de gerenciamento de riscos do Banco (vide Nota 22) e normas em vigor. Os benefícios econômicos
retidos estão relacionados às receitas de operações de crédito das operações cedidas.
O valor das operações cedidas e das obrigações assumidas, em 31 de dezembro de 2016, são como
seguem abaixo:

Operações Obrigações
Cessão após a Resolução CMN nº 3.533/08 Cedidas assumidas
Total - 2016
Total - 2015 ...................................................................................... 803.922 808.353

Cessão anterior a Resolução CMN nº 3.533/08 2016 2015

Saldo de coobrigações a liquidar ....................................................... 1
1

8 Outros créditos
2016 2015

Créditos tributários (i) ....................................................................... 248.991 418.334
Devedores por depósitos em garantia (ii) ........................................... 21.694
Impostos a compensar (iii) ................................................................. 17.934 20.296
Devedores diversos – País (iv) ........................................................... 7.032
Valores a receber de sociedades ligadas ........................................... 34.580 3.759
Juros sobre o capital próprio ............................................................. 12.393
Outros ............................................................................................... 368
(-) Provisão para outros créditos liquidação duvidosa ......................... (1.178)

301.505 482.698
Circulante ........................................................................................ 52.514 42.670
Não circulante ................................................................................. 248.991 440.028

(i)  Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido foram constituídos
e registrados com base nos fundamentos demonstrados na Nota 19(a).
(ii) Os saldos de devedores por depósitos em garantia estão relacionados aos questionamentos judiciais

de natureza fiscal e tributária.
(iii) O saldo de Impostos a compensar compreende os montantes desembolsados a título de antecipações

de imposto de renda e contribuição social, efetuadas de acordo com a legislação fiscal vigente.
O saldo de Devedores diversos – País refere-se, principalmente, a valores baixados da carteira de
créditos e pendentes de repasses pelos órgãos conveniados.

Continuação...

Continua...
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9 Investimentos

Participações em controladas

2016 2015
Número de Resultado de Resultado de
ações/cotas Percentual de Patrimônio Lucro líquido equivalência Lucro líquido equivalência Valor contábil Valor contábil

Diretas (Ramo financeiro) possuídas  participação líquido do exercício   do exercício  do semestre   do semestre  do investimento do investimento
Cifra S.A CFI ................................. 279.000 100,00% 14.430
Banco Cifra S.A. ............................. 79.539.206 48,60% 314.700

329.130

Em 08 de março de 2016, foi aprovada pelo Bacen, através do oficio 3875/2016-BCB/Deorf/GTSP2, a alteração do capital do Banco BCV requisitada em dezembro de 2015, para R$1.530.617. Com consequente redução
do capital no montante de R$900.000, sendo R$570.870 em espécie e a transferência ao BMG S.A. de 79.539.206 ações de titularidade do Banco BCV, no capital do Banco Cifra, assim como a transferência de 279.000
ações de titularidade do Banco BCV, no capital do Cifra S.A. CFI..

10 Depósitos

 Depósitos
Depósito a vista Interfinanceiros Depósitos à prazo (*) Total

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Até 30 dias ......................................... 14.894 262 15.156
De 31 a 60 dias .................................. 80.979 80.879
De 61 a 90 dias .................................. 157.284 157.284
De 91 a 180 dias ................................. 64.957 64.957
De 181 a 360 dias ................................. 2.269 2.269
Após 360 dias ..................................... 9.347 84.674 94.021

14.894 9.347 390.425 414.666
Circulante ......................................... 14.894 305.751 320.645
Não Circulante 9.347 84.674 94.021

11 Obrigações por empréstimos – empréstimos no exterior
Referem-se basicamente, a valores de conta corrente em moedas estrangeiras no Standard Chartered
Bank, a sacar/sacado pelos clientes das operações com cartões pré-pagos Visa/Travelexno valor de
(2015 - R$10.214).

12 Outras obrigações

(a) Sociais e estatutárias
2016 2015

Juros sobre o capital próprio a pagar ................................................. 85.000

(b) Fiscais e previdenciárias
2016 2015

Provisão para imposto de renda e contribuição social a recolher ......... 20.838 21.095
Outros impostos e contribuições a recolher (i) ................................... 425 25.940
Provisões para passivos contingentes (ii) .......................................... 5.342
Impostos e contribuições para IR e CS diferidos ................................ 7.950

21.263 60.327
Circulante ........................................................................................ 20.838 23.439
Não circulante ................................................................................. 425 36.888

( i )Referem-se, sobretudo, a valores de impostos a recolher relativo ao parcelamento previsto
pela Lei 11.941/2009, (2015 - R$7.909).

(ii) O saldo de provisão para passivos contingentes refere-se a causas de natureza fiscal (Nota 13).

(c) Diversas
2016 2015

Provisão para pagamentos a efetuar .................................................. 5.112
Credores diversos ............................................................................. 46.247
Valores a pagar redução de capital BCV ............................................ 900.000
Valores a pagar sociedades ligadas .................................................. 39.336 278
Obrigações por operações vinculadas a cessão (i) ............................ 808.353
Provisão para passivos contingentes (ii) ............................................ 32.652

39.336 1.792.642
Circulante ........................................................................................ 39.336 1.462.870
Não circulante ................................................................................. 329.772

(i) Referem-se às obrigações assumidas por operações de cessão de crédito com retenção substancial
dos riscos e benefícios. Vide Nota 7 (f).

(ii) O saldo de provisão para passivos contingentes refere-se a contingências relacionadas a causas
de natureza cível e trabalhista. Vide Nota 14.

(d) Dívidas Subordinadas
Referem-se à emissão de títulos no mercado internacional “Subordinated Notes”, que foram homologados
pelo Bacen em 10 de julho de 2007 e enquadrados na categoria de dívida subordinada - capital de nível
II, de acordo com a Resolução nº 2.837/01 (revogada pela Resolução nº 3.444/07 e posteriormente
revogada pela Resolução nº 4.192/13), esses instrumentos são utilizados de acordo com as regras de
redutores e limitadores contidas na Resolução 4.192/13 e atualizados pela variação do dólar para efeito
de cálculo do PR.

Descrição
Valor da Data de Taxa Saldo de principal em

Nome do papel operação Emissão Vencimento a.a. US$ mil R$ mil
No Exterior:
Dívida subordinada (Dólar) R$ 90.035 Nov 2006 Nov 2016 10,21%

Total – 2016
Total – 2015 195.210

Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos das Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital:

Subordinated Notes 2016 2015
De 181 a 360 dias .............................................................................. 195.210
Acima de 360 dias

195.210

13 Ativos e passivos contingentes e obrigações legais – fiscais e previdenciárias
O Banco BCV é parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal. A avaliação para
constituição de provisões é efetuada conforme critérios descritos na Nota 2(q).
A Administração do Banco entende que a provisão constituída é suficiente para atender perdas decorrentes
dos respectivos processos.
O Banco BCV, na execução de suas atividades normais, encontra-se envolvido em contingências conforme
segue: a) Ativos contingentes - Não existem ativos contingentes contabilizados; b) Passivos contingentes
– São classificados e demonstrados juntamente de seus depósitos judiciais, conforme segue:

Contingências classificadas como prováveis: são reconhecidas contabilmente e estão representadas por:

Ações Cíveis:  A provisão dos casos cíveis individualizados, processos com características peculiares,
é realizada periodicamente, a partir da determinação do valor do risco e da probabilidade de perda. A
provisão dos casos cíveis massificados é realizada periodicamente tendo como parâmetro a média da
perda verificada temporalmente e aplicada na base de casos ativos. Os valores considerados de perda
provável são objeto de provisão contábil;
Ações Trabalhistas: São compostas por demandas movidas por ex-funcionários principalmente com
pedidos de horas extras e equiparação salarial.  Os valores das contingências são provisionados de
acordo com análise do valor potencial de perda considerando o estágio atual do processo e o parecer de
consultores jurídicos externos e internos;
Fiscais e Previdenciárias: representadas principalmente por processos judiciais de tributos federais.
O Banco vem contentando judicialmente a legalidade da exigência de alguns tributos e contribuições e
os valores envolvidos estão integralmente provisionados e atualizados.
Os principais questionamentos são:
- IRPJ / CSLL– questiona a adição das Provisões para Perdas em operações de crédito nos termos da
Lei n° 9.430/96;
- INSS – questiona o recolhimento da parcela patronal sobre as participações aos Administradores, nos
termos da Lei nº 8.212/91. Depositados judicialmente.
Abaixo demonstramos a segregação por natureza e movimentação das provisões para contingências e
dos respectivos depósitos em garantia das Ações Fiscais e Previdenciárias, trabalhistas e cíveis:

2016 2015
    Provisões Provisões
  Depósitos para Depósitos Para
  Judiciais Contingências Judiciais Contingências

Contingências tributárias e previdenciárias 7.191 5.342
Contingências trabalhistas ................... 6.974 14.815
Reclamações cíveis .............................. 7.529 17.837

21.694 37.994

Movimentação
 Depósitos Contingências

Judiciais Tributária(i) Trabalhista Cíveis
Saldo em 01/01/2016 ......................... 21.694 5.342 14.815 17.837

Adições .......................................... 82 2 637 361
(Baixas) .......................................... (2.248) (2.055) (1.307)
Cisão Parcial BMG (Nota 2(r)) ....... (19.628) (5.344) (13.397) (16.891)

Saldo em 31/12/2016

(i) A instituição aderiu ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos Federais – Artigo 17
da Lei 12.865/13, com alterações produzidas pela Medida Provisória 627/13.

A administração da Instituição revisa as contingências e avalia as possibilidades de eventuais perdas com
as mesmas, ajustando a provisão para contingências, conforme requerido.
Contingências classificadas como possíveis: Adicionalmente o Banco tem ações de naturezas tributárias,
cíveis e trabalhistas envolvendo riscos de perda classificados pela administração como possíveis, com
base na avaliação de seus consultores jurídicos, para os quais não há provisão constituída, conforme
composição e estimativa a seguir:

2016 2015
Tributárias e Previdenciárias ............................................................. 104.901
Cíveis ............................................................................................... 97.138
Trabalhista ........................................................................................ 4.263

206.302

14 Patrimônio líquido

(a) Capital social
Foi deliberado em 31 de dezembro de 2015, em Assembleia Geral Extraordinária, redução de capital
social da Companhia, no montante de R$ 900.000 (novecentos milhões de reais), com o consequente
cancelamento de 139.417.900 ações, sem valor nominal, quando homologado pelo BACEN.
Em 08 de março de 2016, foi aprovada pelo Bacen, através do oficio 3875/2016-BCB/Deorf/GTSP2, a
alteração do capital do Banco BCV, para R$1.530.617.
Em 31 de Março 2016, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária, foi deliberada a cisão parcial de
determinados ativos e passivos do Banco BCV S.A., tendo os mesmos sido incorporados no Banco BMG
S.A., com consequente redução de capital de R$1.000.
Em 31 de dezembro de 2016, o capital social subscrito e integralizado está representado por 81.977.488
(2015 – 81.977.488) ações, sem valor nominal, todas nominativas, sendo 40.988.744 (2015 – 40.988.744)
ações ordinárias e 40.988.744 (2015 – 40.988.744) ações preferenciais.

(b) Reservas

Reservas de lucros:
· Legal: É constituída à base de 5% sobre o lucro líquido do período, limitada a 20% do capital social

·Estatutária: É constituída com base no lucro líquido não distribuído após todas as destinações, permanecendo
o seu saldo acumulado à disposição dos acionistas para deliberação futura em Assembleia Geral.

15 Receitas e despesas da intermediação financeira
Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:

(a) Operações de crédito

2º Semestre
2016 2016 2015

CDC Crédito pessoal ............................................................. 841 5.594
CDC Veículos ........................................................................ 23 5.709
Carteira comercial ................................................................. (722) 48.492 293.621
Resultado com operações de crédito cedidas .......................... (27.212) (85.303)
Comissões de agentes ........................................................... (689) (10.730)

(722) 21.455 208.891

(b) Resultado de operações com aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários

2º Semestre
2016 2016 2015

Aplicações interfinanceiras de liquidez ................................... 61.512 136.407 119.809
Títulos e valores mobiliários ................................................... 1.716 4.279 10.754
Aplicações no exterior ............................................................ 5 13 4

63.233 140.699 130.567

(c) Resultado com instrumentos financeiros derivativos

2º Semestre
2016 2016 2015

Resultado de operações com swap ......................................... 3.146 (40.345) 51.382

3.146 (40.345) 51.382

(d) Operações de captação no mercado

2º Semestre
2016 2016 2015

Despesas com títulos e valores mobiliários no exterior ............ (6.676) (29.337) (17.603)
Despesas de depósitos interfinanceiros .................................. (304) (1.980)
Despesas de depósitos a prazo .............................................. (13.475) (71.294)
Outras despesas de captação ................................................. (44) (877) (3.950)
Variação cambial captação externa .......................................... (8.142) 45.113 (54.189)

(14.862) 1.120 (149.016)

16 Receita de Prestação de Serviços
2º Semestre

2016 2016 2015
Rendas de tarifas bancárias (i) ............................................... 12 862
Rendas de outros serviços ...................................................... 56

12 918
(i) Referem-se a tarifas bancárias para confecção de cadastro.

17 Despesas de pessoal e outras despesas administrativas

(a) Despesas de pessoal

2º Semestre
2016 2016 2015

Proventos ............................................................................... (4.044) (7.549)
Encargos sociais ................................................................... (1.937) (2.571)
Treinamento ........................................................................... (12) (1)
Benefícios .............................................................................. (499) (1.172)
Honorários ............................................................................. (219)

(6.711) (11.293)

(b) Outras despesas administrativas

2º Semestre
2016 2016 2015

Aluguéis ................................................................................ (8) (75)
Água e energia ...................................................................... (2) (9)
Comunicações ....................................................................... (46) (249)
Processamentos de dados ...................................................... (638) (2.560)
Propaganda e publicidade ...................................................... (132) (186)
Serviços do sistema financeiro ................................................ (350) (2.414)
Serviços de terceiros .............................................................. (331) (1.518)
Serviços técnicos e especializados ......................................... (410) (5.315)
Transportes ........................................................................... (2) (15)
Amortização e depreciação ..................................................... (22) (150)
Doações ................................................................................ (430) (430)
Outros .................................................................................... (483) (3.037)

(430) (2.854) (15.528)

18 Outras receitas e despesas operacionais

2º Semestre
2016 2016 2015

Outras receitas operacionais
Recuperação de encargos e despesas ................................... 11 2.398
Variação monetária ................................................................. 12 244
Reversão de provisão para contingências ............................... 3.401 13.199
Juros sobre capital próprio ..................................................... 14.580
Correção monetária de impostos a compensar ........................ 1.135 1.135
Outras receitas operacionais .................................................. 2.928 13.856

1.135 7.517 44.277

Outras despesas operacionais
Despesas de provisões operacionais ...................................... (7.562) (41.681)
Despesas de cobrança ........................................................... (49) (297)
Despesa de interveniência e repasse recursos ........................ (44) (795)
Outras despesas operacionais ................................................ (83) (3.349)

(7.738) (46.122)

19 Imposto de Renda e Contribuição Social

(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos

2016 2015
Créditos Tributários:

Sobre adições temporárias ...........................................................  28.866 192.934
Sobre prejuízos fiscais / Base negativa ........................................   220.125 225.400

    248.991 418.334

O Banco BCV adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre as diferenças
temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 31 de dezembro de 2016, esses saldos possuem as
seguintes características:
. Prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda tem como base o montante de R$537.347 (2015 - R$
548.662) e Base Negativa de Contribuição Social no montante de R$543.247 (2015 - R$554.564) serão
compensados segundo expectativa de projeção de lucros tributáveis futuros.
Os créditos tributários relacionados as adições temporárias referem-se, principalmente, a Provisões
para contingências fiscais e previdenciárias discutidos em âmbito judicial ou administrativo, provisões
trabalhistas e cíveis, cuja realização depende do encerramento dos respectivos processos, e provisão
para crédito de liquidação duvidosa cuja realização depende dos critérios de dedutibilidade nos termos
da Lei nº 9.430/96.
Os estudos técnicos elaborados demonstram a capacidade da Instituição de geração de lucros tributáveis
suficientes para compensar os créditos tributários existentes.
Em 16 de fevereiro de 2016 foi protocolado junto ao BACEN a formalização do pedido de que trata o art
1º. da Circular 3.776 de 30 de dezembro de 2015.

(b) A movimentação dos créditos tributários no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 pode
ser demonstrada como segue:

Prejuízos
   Adições Fiscais/Base  

temporárias Negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2016 ............................. 192.934 225.400 418.334

Constituição ................................................  2.591 2.591
Cisão Parcial BMG (Nota 2(r)) ..................... (141.694) (141.694)
(Realização) ................................................  (24.965) (5.275) (30.240)

Saldo final em 31/12/2016 ............................... 28.866 220.125 248.991

(c) Expectativa de realização

Expectativa de realização
Exercícios por período
2017 ................................................................................................... 14.533
2018 ................................................................................................... 24.187
2019 ................................................................................................... 23.575
2020 ................................................................................................... 24.976
2021 ................................................................................................... 26.750
2022 ................................................................................................... 28.789
2023 ................................................................................................... 30.790
2024 ................................................................................................... 33.779
2025 ................................................................................................... 41.612
Total .................................................................................................. 248.991

 (d) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado

2016 2015
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

de Renda Social de Renda Social
Resultado antes do imposto de renda

e da contribuição social ....................... 96.320 96.320 220.630 220.630
Juros sobre o capital próprio ...................... (9.500) (9.500) (100.000) (100.000)
Participações estatutárias .......................... (4.196) (4.196) (4.432) (4.432)

Outras Adições / (Exclusões) permanentes 1.772 (397) (14.914) (14.518)
Equivalência Patrimonial ......................... (196) (196) (16.543) (16.543)
Outras .................................................... 1.968 (201) 1.629 2.025

Base de Cálculo ....................................... 84.396 82.227 101.284 101.680
Alíquota base ............................................. 12.659 16.445 15.193 15.252
Alíquota Adicional ...................................... 8.415 10.104
Efeito majoração da alíquota da CSLL ......... 1.029 (17.145)
Outras ........................................................ (470) (617)
Encargos (créditos) com Imposto de

Renda e Contribuição Social ............... 20.604 17.474 24.680 (1.893)

20 Transações com partes relacionadas
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução BACEN
nº 3.750, de 30/06/2009, e do Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas operações são efetuadas a valores,
prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade.

(a) Transações com partes relacionadas
As operações entre as empresas incluídas na consolidação foram eliminadas nas demonstrações consolidadas.
Os principais saldos mantidos com partes relacionadas podem ser demonstrados da seguinte forma:

Ativo (Passivo) Receitas (Despesas)
Empresas consolidadas 2016 2015 2016 2015
Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ...................................................... 808.193 1.361.674 57.660 53.837
Instrumentos financeiros derivativos – a receber
Banco BMG S.A. ...................................................... 64.442
Outros Créditos
Banco BMG S.A. ...................................................... 34.580
Rendas a Receber
Banco Cifra S.A. ....................................................... 12.393 14.580
Valores a receber de sociedades ligadas
Banco Cifra S.A. ....................................................... 3.759
Depósitos à vista
Cifra S.A. CFI .......................................................... (499)
Depósitos interfinanceiros
Banco BMG S.A.
Banco Cifra S.A. ....................................................... (9.347) (347)
Cifra S.A. CFI .......................................................... (10.657) (682)
Outras obrigações
Banco BMG S.A. ...................................................... (39.336) (985.278) (100.000)
Instrumentos financeiros derivativos – a pagar
Banco BMG S.A. ...................................................... (7.179)

(i) Benefícios aos diretores
Anualmente na Assembleia Geral Ordinária é estabelecida a remuneração dos Administradores, que é
distribuída em reunião do Conselho de Administração, aos membros do próprio Conselho e da Diretoria,
conforme determina o Estatuto Social.

(ii) Outros benefícios
O Banco BCV não possui benefícios de longo prazo, de pós-emprego, de contrato de trabalho ou remuneração
baseada em ações para o seu pessoal-chave da Administração.

(iii) Outras informações
Conforme legislação em vigor, as instituições financeiras não podem conceder empréstimos ou
adiantamentos aos seus acionistas controladores, empresas coligadas, administradores, ou parentes de
seus administradores até o segundo grau. Dessa forma, não são efetuados pelas instituições financeiras
empréstimos ou adiantamentos a qualquer subsidiária, membros do Conselho de Administração ou da
Diretoria Executiva e seus familiares.

21 Outras informações
O Banco, no curso de suas operações, assume responsabilidade por garantias prestadas a terceiros no
País, compreendendo avais, fianças e outros que totalizaram em 2015 - R$20.955.

22 Gestão de riscos

1. Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital
Para o Conglomerado Prudencial do BMG, a gestão de riscos é essencial para a maximização da eficiência
no uso do capital e para a escolha das oportunidades de negócios, bem como para garantir a preservação
da integridade e a independência dos processos. Desta forma, a Banco BMG tem desenvolvido, com base
nas melhores práticas de gerenciamento de riscos, políticas, sistemas e controles internos para a mitigação
e controle de possíveis perdas decorrentes da exposição aos riscos aos quais suas atividades estão
expostas, com um conjunto de processos e rotinas adequados às suas modalidades operacionais.

Neste contexto, o Banco BMG gerencia seus riscos - de capital, de liquidez, de mercado, crédito e
operacional - com ações específicas para cada um, descritas abaixo:

1.1 Gestão de Capital
O Banco BMG optou pela constituição de estrutura de gerenciamento de capital centralizada para o
Conglomerado Financeiro, nomeando um diretor responsável para toda a estrutura.
O Comitê de Gestão do Capital é o principal responsável por promover discussões acerca do gerenciamento
de capital.
O comitê é conduzido pela Diretoria Executiva de Controladoria (DECONT) com o objetivo de apresentar
ao Conselho de Administração e demais Diretorias o Índice de Basiléia atual bem como as projeções para
os próximos três anos.
Dentre as principais atividades do Comitê, destacamos:
• Promover discussões e decisões sobre temas relacionados às Políticas, procedimentos, metodologias
e processos relacionados ao gerenciamento de capital e ao Plano de Capital, conforme estabelecidos
nesta Política;
• Validar a Política de Gerenciamento de Capital e o Plano de Capital da Organização e submetê-los à
aprovação da Diretoria e do Conselho de Administração;
• Submeter à Diretoria e ao Conselho de Administração deliberações do comitê que afetem a Política, e
o  Plano de Capital;
• Acompanhar o cumprimento da Política de Gerenciamento de Capital;
• Avaliar periodicamente, no mínimo a cada três meses, os resultados dos processos de gestão de capital,
seus pontos fortes e fracos, assim como a adequação de sua estrutura, buscando adequá-lo às
necessidades da Organização;
• Acompanhar a efetividade do processo de gerenciamento de capital no âmbito da Organização, inclusive
os possíveis impactos no capital, oriundos aos riscos associados às empresas não financeiras integrantes
do consolidado econômico-financeiro;
• Reportar ao Conselho de Administração as variações significativas nas projeções financeiras e na
necessidade futura de capital, bem como possíveis alterações relevantes em relação às estratégias
adotadas, o montante de capital a ser alocado e os efeitos de testes de estresse no âmbito da Organização;
• Tomar conhecimento dos trabalhos executados pelas auditorias interna e externa pertinentes à gestão
de capital;
• Posicionar regularmente o Conselho de Administração sobre as atividades do Comitê.
A Superintendência de Planejamento Financeiro e RI Controladoria subordinada a Diretoria Executiva de
Controladoria é a responsável pela projeção dos ativos, passivos, receitas e despesas do conglomerado
financeiro BMG, assim como pela aplicação dos cenários de estresse sobre os saldos projetados.
A Superintendência Contábil Fiscal subordinada a Diretoria Executiva de Controladoria é responsável
pela apuração e projeção do Índice de Basiléia utilizando-se do orçamento (elaborado pela SUPLA) e
cenários relativos aos Riscos de Crédito, Mercado e Liquidez.
A Superintendência de Riscos (SURIC) sob a responsabilidade da Diretoria Executiva de Controladoria
é a unidade responsável pelo gerenciamento do capital do conglomerado financeiro BMG assim como
pela avaliação de possíveis impactos no capital oriundos dos riscos associados às empresas não financeiras
integrantes do consolidado econômico-financeiro.

1.2 Risco de Mercado
Os acionistas e administradores do Conglomerado Prudencial do BMG entendem que a gestão desse
risco, aliada a um efetivo controle a partir das melhores práticas e ferramentas operacionais, garante que
a instituição esteja adequadamente capitalizada e segura, sendo conhecedora de suas vantagens e
desvantagens em termos de retorno e risco.
Considera, ainda, que todos os níveis hierárquicos da instituição têm papéis e responsabilidades em
relação à gestão do risco de mercado em suas atividades, para a eficácia dos controles.
O Conglomerado Prudencial do BMG emprega uma política conservadora no gerenciamento do risco de
mercado, supervisionando e controlando de forma eficaz cada fator para identificar e quantificar as
volatilidades e correlações que venham impactar a dinâmica do preço do ativo.

Estratégia do Grupo Financeiro

A política interna do Grupo BMG define limites conservadores para exposições em moeda estrangeira e
taxas de juros. As posições que não estejam dentro dos limites estabelecidos são submetidas à aprovação
do ALCO (Comitê de Ativos e Passivos) previamente.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra formaContinuação...

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. (“Banco”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. em 31 de
dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício
findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em
relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro
de 2016, elaborada sob a responsabilidade da administração do Banco, cuja apresentação está sendo efetuada
de forma voluntária pelo Banco, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
nossa auditoria das demonstrações financeiras do Banco. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se
essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico
CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado
foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de o Banco continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos do Banco.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
do Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar o Banco a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 21 de março de 2017

PricewaterhouseCoopers Carlos Augusto da Silva
Auditores Independentes Contador CRC: 1SP197007/O-2
CRC 2SP0000160/O-5
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Carteira de Negociação (Trading Book) e Banking Book

De acordo com a Circular nº 3.642/13, que estabelece os critérios mínimos para a classificação das
operações das instituições financeiras na Carteira de Negociação (Trading Book) e fora da Carteira de
Negociação (Banking Book), e a Circular nº 3.365/07, que dispõe sobre a mensuração do risco de taxas
de juros das operações do Banking Book, o Conglomerado Prudencial do BMG segrega as operações
classificadas na carteira de Banking Book das operações classificadas como Trading Book para cálculo
do Risco de Mercado.
O gerenciamento de risco de mercado busca garantir que os critérios de classificação na Carteira de
Negociação (Trading) e Carteira de Não Negociação (Banking), sejam observados de maneira
consistente, por meio do estabelecimento de controles que garantam a adequação da classificação e o
monitoramento da rotatividade das operações na carteira de negociação.

Processo de Gerenciamento

A área de gerenciamento utiliza práticas e tecnologias para a mensuração e acompanhamento diário dos
limites definidos, das sensibilidades e estresses às oscilações da exposição cambial, taxa de juro, preços
de ações e mercadorias (commodities), prevendo, inclusive, os riscos inerentes a novas atividades e
produtos, adequando os controles e procedimentos necessários.
A área de gerenciamento do Risco de Mercado monitora o cumprimento dos limites e disponibiliza
relatórios gerenciais de controle das posições, além de reporte e apresentações periódicas à Alta
Administração.
Os resultados da mensuração, envolvendo situações de normalidade e de estresse, e a realização dos
testes de aderência, além da verificação do cumprimento dos limites estabelecidos, são divulgados
através da Carta Mensal de Risco de Mercado a toda Diretoria Executiva e ao ALCO.
As operações de hedge executadas pela tesouraria devem, necessariamente, cancelar ou mitigar os
riscos do descasamento de quantidades, prazos, moedas ou indexadores, das posições Banking. Existem
limites específicos para posições de negociação (Trading). Há ainda processos de Hedge Accounting
para emissões externas e seus elementos de proteção (swaps cambiais) e Hedge de Fluxo de Caixa para
captações finais em CDI e seus elementos de proteção (futuros DI1 na BM&F), que possibilitam redução
de riscos evitando assimetrias contábeis.

Apreçamento dos Instrumentos Financeiros

Com o intuito de adotar as melhores práticas, relacionadas à apuração do valor de mercado dos instrumentos
financeiros, a Superintendência de Riscos (SURIC), determina, sempre que possível, a utilização de
preços e taxas da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e Mercados Secundários. Na impossibilidade
de encontrar tais referências de mercado, são utilizados preços disponibilizados por outras fontes (por
exemplo: Bloomberg, Broadcaste Corretoras). Como última opção, são adotados modelos internos de
precificação e apreçamento dos instrumentos, que são submetidos aos processos de validação e avaliação
do Grupo.
Conforme processo de governança, os critérios de marcação a mercado são revisados periodicamente,
podendo sofrer modificações em decorrência de alterações nas condições de mercado ou pelo
desenvolvimento de novos modelos considerados mais adequados pelo Grupo.
Em dezembro de 2014, o CMN publicou a Resolução nº 4.389, que altera a Resolução nº 4.277 de 2013,
que estabelece procedimentos mínimos a serem observados no processo de apreçamento de instrumentos
financeiros, avaliados pelo valor de mercado e diretrizes para aplicação de ajustes prudenciais, para tais
instrumentos. Conforme procedimentos destacados nos parágrafos anteriores, o Banco BMG já está
alinhado às diretrizes da resolução, inclusive com a aplicação dos devidos ajustes prudenciais promovidos
pela regulação.

1.3 Risco de Liquidez
O gerenciamento do risco de liquidez tem por objetivo manter sistemas de controle estruturados em
consonância com os perfis operacionais da instituição, periodicamente reavaliados, que permitam o
acompanhamento permanente das posições assumidas em todas as operações praticadas nos mercados
financeiros e de capitais, de forma a evidenciar e mitigar o risco de liquidez decorrente das atividades
desenvolvidas.
Define-se como risco de liquidez a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos
exigíveis - “descasamentos” entre pagamentos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de
pagamento da instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de
seus direitos e obrigações.

Processo de Gerenciamento

O Banco conta com estrutura de gerenciamento de riscos centralizada em uma única diretoria, com
atribuições formalmente aprovadas pelo Conselho de Administração, visando a manter a liquidez em
níveis aceitáveis, incluindo práticas, processos, procedimentos e reportes.
A estrutura de gerenciamento é compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos
e a dimensão da exposição ao risco de liquidez da instituição, sendo que a gestão é centralizada na
Gerência Corporativa de Riscos, subordinada à Diretoria Executiva de Riscos Corporativos.  O
gerenciamento do risco de liquidez busca utilizar as melhores práticas de maneira a evitar escassez de
caixa e dificuldades em honrar os vencimentos a pagar.

Mensuração e Controle do Risco

A área de Risco é responsável principalmente pela preparação dos fluxos de caixa e pela análise diária
de todas as posições mantidas em conjunto com a Tesouraria, bem como a avaliação da sua adequação
em relação aos limites operacionais estabelecidos, e pela avaliação da liquidez dos ativos negociados
e pelo impacto de cenários negativos no caixa.

A mensuração do risco de liquidez ocorre da seguinte forma:

• Acompanhamento diário dos limites de liquidez estabelecido pela Administração;
• Projeções de Liquidez por meio de fluxo de Caixa;
• Modelagem e Construção de Cenários (Teste de Estresse);
• Comparativo e Análise de Variações (Backtesting);
• Plano de Contingência de Liquidez.

A comunicação do processo de gerenciamento de risco de liquidez é realizada por meio de distribuição
de relatórios às áreas envolvidas na gestão e no controle, bem como à Diretoria Executiva e ao Comitê
de Ativos e Passivos - ALCO. Ainda, como parte do processo, são elaborados relatórios mensais sobre
o gerenciamento do risco de liquidez, com detalhadas informações sobre as ocorrências do período.
A principal política de mitigação de riscos de liquidez é a busca de recursos com prazos casados com
os das operações efetuadas, sob a forma de cessões de crédito. Além disso, a organização busca captar
a prazos compatíveis com os das aplicações e conta com plano de contingência adequado para os casos
excepcionais.

1.4 Risco de Crédito
O Conglomerado Prudencial do BMG possui política de gerenciamento do risco de crédito devidamente
instituída com objetivo de garantir a integridade de seus ativos e níveis adequados de riscos e perdas,
bem como os resultados esperados de seus negócios.
Os acionistas e administradores do Conglomerado Prudencial do BMG entendem que esta política deve
ser continuamente aperfeiçoada, contando com análises exaustivas dos fatores internos e externos que
possam impactar a solvabilidade de obrigações financeiras pactuadas nos diversos segmentos e produtos
com os quais opera.

Estratégia de Crédito do Grupo Financeiro

Em resposta às condições do cenário macroeconômico, a estratégia de atuação do Banco BMG foi revista
ao longo de 2016, com objetivo de aumentar seu foco no segmento Varejo, oferecendo soluções de crédito
eficientes para diferentes perfis de clientes.
Assim, os principais produtos de crédito passaram a ser: Cartão de Crédito Consignado, BMG
Empresas,BMG Em Conta (crédito pessoal com débito em conta) e o Crédito Pessoal Digital, sendo
ainda mantida aberta a possibilidade de desenvolvimento de outros produtos com potencial de crescimento
e rentabilidade.

Cartão Consignado

O cartão consignado do Banco BMG é um cartão de crédito internacional, com os mesmos benefícios dos
cartões tradicionais, mas com a vantagem do desconto na folha de pagamento e de taxas atrativas. Para
os convênios com os quais o Banco BMG possui acordo específico, o cartão tem margem consignável
exclusiva.

BMG Empresas

O BMG atua no financiamento para empresas de médio e grande porte e para fornecedores de grandes
grupos econômicos, por meio da plataforma BMG Empresas.
Observando o cenário macroeconômico, o Banco optou por assumir uma postura mais conservadora na
concessão, complementando nossa atuação nesse segmento através da oferta de produtos alternativos,
tais como Derivativos a Clientes.

BMG Em Conta

O BMG Em Conta é um crédito pessoal com débito em conta, realizado exclusivamente para funcionários
públicos, aposentados e pensionistas do INSS. Para início da comercialização do produto com funcionários
de um determinado órgão, são realizados estudos para avaliar a sua saúde financeira, de modo a minimizar
riscos de atrasos ou parcelamentos nos pagamentos dos salários e benefícios.
O produto conta, ainda, com uma equipe especializada no processo de arrecadação e com taxas de juros
compatíveis com o perfil de inadimplência inerente ao produto e público-alvo.

Crédito Pessoal Digital

O BMG lançou o produto Crédito Pessoal Digital através da Lendico, um correspondente bancário digital
que oferece crédito pessoal por meio de uma plataforma 100% online. O produto, aliado à plataforma,
proporciona segurança e facilidade de acesso, com excelentes taxas de juros em relação às alternativas
no mercado para clientes com bom histórico e perfil de crédito compatível.

Processo de Gerenciamento

Considerando a estratégia de atuação do BMG, a carteira de crédito é distribuída dentro de percentuais
definidos pelo Conselho de Administração. Esses limites são constantemente monitorados pela Diretoria
responsável pelo gerenciamento de risco de crédito a quem cabe o acompanhamento e controle, devendo
ainda assegurar que as definições neste âmbito não incentivem comportamentos incompatíveis com um
nível de risco considerado prudente nas políticas e estratégias traçadas pelo Conglomerado Prudencial do
BMG.

Esse processo contínuo de monitoramento de distribuição percentual da carteira de crédito está refletido
em um planejamento financeiro completo e de longo prazo que permite tempestivamente à Diretoria e
Conselho de Administração do grupo o redirecionamento de suas estratégias do “mix” da carteira de
crédito.  Esse trabalho coordenado permite antecipar impactos de PDD, necessidade de Capital, resultado
e impactos regulatórios sobre a nossa carteira de crédito presente e futura.

Mensuração e Controle do Risco

A mensuração do risco de crédito da carteira é realizada utilizando-se a base de dados dos sistemas
corporativos para calcular os índices de perdas realizadas, esperadas e inesperadas e do constante
monitoramento dos níveis de provisão para créditos de liquidação duvidosa.
A perda realizada da carteira deve refletir o nível de risco das operações de crédito em estoque e das
cedidas com coobrigação e permitir o monitoramento do nível de sua exposição em comparação com as
provisões para devedores duvidosos.
A carteira de crédito é avaliada regularmente, em termos de qualidade e de sua capacidade de geração
de resultados frente aos riscos incorridos, conforme critérios a seguir:
• Relatórios de Orçamento de Risco de Crédito - corresponde à projeção da PCLD (Provisão para
Crédito de Liquidação Duvidosa) com a finalidade de compor o orçamento anual do Conglomerado
Prudencial  do BMG na forma de registro contábil;
• Acompanhamento dos limites de exposição de riscos definidos conforme regulamentação do CMN;

• Relatórios de Gestão do Risco de Crédito – acompanhamento sistemático e projeções para a carteira
de crédito em diversas visões: perdas por convênio, acompanhamento de spreads praticados por produto
e subprodutos, informações gerenciais sobre os maiores convênios ativos do Banco BMG, dentre outros;
A comunicação dos resultados do gerenciamento de risco de crédito é realizada por meio de distribuição
de relatórios à Diretoria Executiva responsável pelo risco e às demais áreas envolvidas no processo.
No âmbito do cartão de crédito consignado, a estratégia de mitigação do risco de crédito é, além dos
cuidados preventivos observados na sua concessão, a investigação dos procedimentos operacionais que
ocasionam a perda, com vistas a mitigar os riscos não detectados na sua origem.

1.5 Risco Operacional
O Conglomerado Prudencial do BMG considera a gestão do risco operacional um instrumento essencial
para a maximização da eficiência no uso do capital e na escolha das oportunidades de negócios, provendo
o adequado entendimento dos riscos associados aos seus negócios, de forma que qualquer evento que
possa interferir adversamente o alcance dos objetivos seja identificado e tratado.
Neste sentido, a reposta ao risco compreende em evitar, aceitar, mitigar, compartilhar ou transferir o
risco, dentro dos parâmetros estabelecidos e avaliação do custo/benefício.
Considera, ainda, que a responsabilidade pela gestão dos riscos deve ser exercida por todos os
colaboradores, independente de seu nível hierárquico, que deve expressar preocupações quando
identificada, falhas de controles ou violações nas regras definidas pelo Conglomerado Prudencial do
BMG.

Estratégia do Grupo Financeiro

A metodologia adotada abrange todo o Conglomerado Prudencial do BMG e serviços terceirizados
relevantes para o funcionamento regular das atividades.
A estratégia caracteriza-se pelo monitoramento de todos os riscos conhecidos e potenciais da instituição
e das empresas prestadoras de serviços, visando à implementação de controles adequados, consideração
o custo / benefício de cada item avaliado, conforme classificação do risco, numa escala de cinco níveis
entre o “Risco Muito Baixo” a “Risco Muito Alto”.
Todos os eventos de riscos que configurem perda operacional efetiva deverão ser controlados e
contabilizados em agrupamento contábil específico, de forma a identificar, com facilidade, as ocorrências
da espécie e a sua documentação, tanto para atendimento à alta administração no seu gerenciamento,
quanto para subsidiar o fornecimento de informações às autoridades supervisoras.

Processo de Gerenciamento e Mensuração do Risco
A metodologia adotada para esta gestão abrange a estrutura do Conglomerado BMG, aí inseridos o
Banco BMG e demais empresas financeiras coligadas e serviços terceirizados relevantes para o
funcionamento regular das atividades.

O gerenciamento do Risco Operacional na Instituição encontra-se estruturado e definido considerando:
Política de Risco Operacional - a política Institucional de Risco Operacional do BMG define diretrizes
para o gerenciamento de riscos dos seus processos, produtos e serviços, de forma a assegurar que o
cumprimento com as normas estabelecidas de governança e controle estejam de acordo com as orientações
da Alta Administração.
Mapeamento dos Riscos das Atividades - a mais importante ferramenta utilizada pelo Conglomerado
Prudencial do BMG para controle do Risco Operacional é a identificação dos riscos permite demonstrar
a exposição do Conglomerado Prudencial do BMG frente aos riscos, a partir das análises da probabilidade
versus impacto, consequências dos riscos e qualidade do controle interno.
Cadastro de Incidente Operacional - os incidentes é a materialização do risco que ocorre de maneira
inesperada, resultante da falha na execução das atividades. Nesse sentido, a apuração das perdas
decorrente dos incidentes operacionais constitui fator importante para o cumprimento das exigências dos
órgãos reguladores, além de prover ao Conglomerado informações consistentes, padronizadas e
atualizadas para uma análise quantitativa e qualitativa no gerenciamento dos riscos.
Registro das Perdas Operacionais - para garantir que todas as perdas sejam comunicadas e registradas,
mensalmente a área de Risco Operacional solicita aos gestores a comunicação dos incidentes ocorridos
no período e, posteriormente analisa os saldos das contas contábeis de registro de perdas operacionais.
Esta dinâmica permite a validação periódica da consistência quanto à perda contabilizada em relação às
registradas na base de risco (comunicada pelas áreas).
Plano de Continuidade de Negócios: o Plano de Continuidade de Negócio (PCN) esta estruturado em
duas frentes de atuação, uma voltada para formalização do plano de continuidade das áreas e outra focada
nos testes de efetividade do plano de áreas classificadas como críticas.

Processo de Comunicação

O processo de comunicação, bem como os instrumentos utilizados para implementação do gerenciamento,
tem como objetivo disseminar e consolidar a cultura de risco operacional no Conglomerado Prudencial
do BMG, contemplando as principais ações para fortalecimento do tema, responsabilidades da estrutura
e procedimentos a serem adotados no âmbito organizacional.
Para divulgação dos dados apurados e as devidas ações de mitigação, são emitidos relatórios regulares
de acordo com a Resolução nº 3.380/06, do cenário de risco, a partir do resultado do mapeamento dos
riscos das atividades, além de relatórios específicos de acompanhamento de incidentes e principais
indicadores. Este ciclo de informação permite o acompanhamento das ações tomadas e a definição de
novas análises para aferição dos resultados obtidos.

O documento que detalha a estrutura e diretrizes estabelecidas no gerenciamento dos riscos pode ser
visualizado no site (http://www.bancobmg.com.br/RI/) na seção de Governança Corporativa, Gestão de
Riscos.

A DIRETORIA

CONTADOR RESPONSÁVEL
RONALDO NUNES FARIA
CRC-MG 18.971/O-2 “S” SP

Mas, na opinião da cirurgiã-
dentista Sandra Kalil, Odon-
topediatra da Associação 

Paulista de Cirurgiões-Dentistas 
(APCD), outros hábitos contam para 
que as pessoas tenham dentes sadios. 
Um deles é ingerir bastante água ao 
longo do dia. Outro é não roer unhas 
nem morder as tampas das canetas ou 
objetos duros. A especialista também 
aponta seis alimentos que podem in-
terferir na qualidade do sorriso:
 1. Café - Tanto o café como o chá 

preto costumam manchar os 
dentes. Quem ingere bastante 
café ao longo da jornada de 
trabalho deve saber que o tanino 
– polifenóis de origem vegetal – 
mancha o esmalte dos dentes e 
também as próteses. Além disso, 
normalmente essas bebidas são 
adoçadas com açúcar refi nado – 
uma combinação terrível para a 
beleza do sorriso. 

 2. Gelo - Algumas pessoas exage-
ram na quantidade de cubos de 
gelo em suas bebidas, principal-
mente em dias ensolarados. Há 
quem goste, inclusive, de fi car 
mastigando o gelo, partindo a pe-
dra em pedacinhos com os dentes. 
Mas isso é um terrível engano. Não 
é porque gelo é feito geralmente 
só de água – sem açúcar ou adi-
tivos – que faz bem aos dentes. 
Até mesmo para quem julga ter 
dentes fortes, mastigar gelo pode 
comprometer o esmalte do dente 
e enfraquecê-lo, expondo ao risco 
de quebrar um pedaço do dente, 
soltar uma restauração ou ainda 
uma prótese.

 3. Frutas secas - Se, por um 
lado, as frutas secas compõem 
o lanche matinal de muita gente 
hoje em dia, comer uvas-passas, 
damascos, bananas-passas, 
ameixas e tâmaras em grandes 

quantidades pode resultar em 
problemas para a saúde bucal.  
Isto porque, durante o proces-
so de desidratação da fruta, o 
açúcar fi ca muito mais concen-
trado, alimentando as bactérias 
presentes na boca. O resultado 
é um aumento na produção de 
ácido – que ataca primeiramente 
o esmalte dos dentes, podendo 
resultar em lesões de cárie e 
outros problemas orais mais 
graves.

 4. Álcool - Quem costuma almoçar 
ou jantar com uma taça de vinho 
como acompanhamento está 
numa margem segura e com ris-
co bastante baixo de alcoolismo. 
Mas quem exagera nas doses 
diárias de bebidas alcoólicas 
está se expondo a várias doen-
ças, inclusive as bucais. Além de 
manchar o esmalte dos dentes 
e aumentar a vulnerabilidade 

ao surgimento de cárie, quem 
bebe bastante geralmente tem 
o volume de saliva reduzido – o 
que também contribui para 
doenças periodontais.

 5. Refrigerante - Os refrigeran-
tes – tão consumidos desde a 
infância até a terceira idade – são 
péssimos para a saúde bucal. 
Aqueles normais, não dietéticos, 
praticamente lavam a boca com 
açúcar. Isso é considerado um 
verdadeiro banquete pelas bac-
térias, que se reproduzem numa 
velocidade muito mais rápida e 
destroem o esmalte, podendo 
atingir a dentina e a polpa se não 
houver prevenção adequada. 
Além disso, o gás dessas bebidas 
é ácido, o que também contribui 
para o aumento da quantidade 
de bactérias presentes na boca. 
Por fi m, bebidas à base de cola ou 
que têm corante de uva também 

mancham o esmalte dos dentes. 
Ou seja: trata-se de escolher 
entre tomar refrigerantes ou ter 
dentes bonitos e saudáveis.

 6. Pão - As pessoas não imaginam 
que comer pão branco – quer 
seja uma bisnaguinha, quer seja 
de forma – pode ser comparado 
a comer todo tipo de balas e 
guloseimas. Ao mastigar uma 
fatia de pão, as enzimas presen-
tes na saliva quebram o amido, 
transformando tudo em açúcar 
imediatamente. E açúcar é si-
nônimo de cárie. Vale dizer que 
bolachas, batatas fritas e outros 
tipos de salgadinho resultam em 
lesões de cárie se não ocorrer 
escovação adequada – o que 
inclui creme dental fl uoretado. 

Fonte: Prof. Dra. Sandra Kalil, 
cirurgiã-dentista, odontopediatra da 
Associação Paulista de Cirurgiões-
Dentistas (www.apcd.org.br). 

Seis alimentos
que são péssimos para os dentes

Usar fi o dental e escovar os dentes ao menos três vezes ao dia, sempre após as principais refeições e antes de dormir, são hábitos que contribuem bastante 
para uma boa saúde bucal
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Mover o Data Center: 
você está preparado?

Seja na vida pessoal 

ou organizacional, 

mudanças sempre 

carregam algumas 

incertezas e receios

Quando olhamos para o 
universo que envolve 
um Data Center, espe-

cifi camente, a mudança de sua 
infraestrutura, componentes e 
sistemas pode ser vista em um 
primeiro momento como algo 
caótico, principalmente pela 
criticidade das informações 
que são processadas e arma-
zenadas. Mas, graças à evolu-
ção do mercado e excelência 
conquistada na prestação e 
condução de tais serviços, 
esse cenário já tem garantia 
de fi nal feliz.  

Nesse contexto, o Moving - 
serviço que realiza a realocação 
física e lógica do Data Center 
– entra em cena para tran-
quilizar os ânimos e garantir 
a transição de forma segura, 
por meio de seus processos 
minuciosos. Prioritariamente, 
é utilizado para: transferência 
do Data Center para terceiros, 
mudança da empresa para 
andares no mesmo edifício 
ou novo endereço, realocação 
da infraestrutura após uma 
fusão corporativa e reformas 
no ambiente; ou seja: qualquer 
iniciativa que envolva o deslo-
camento físico desse ambiente 
que, independentemente da 
situação, tem sempre elevada 
criticidade.

O processo de Moving en-
volve checklists de  infi nidade 
de itens, dos mais simples aos 
mais complexos, e nada pode 
ser deixado de lado. Além 
do conhecimento das disci-
plinas de TI, é preciso muito 
planejamento para organizar 
processos estruturados e ter as 
atividades ocorrendo de forma 
ordenada e simultânea. Para 
isso, cada parte da execução 
é cuidadosamente desenhada. 
O tempo total dedicado em um 
processo de Moving é, em mé-
dia, de seis meses e vinte horas: 
seis meses de planejamento e 
vinte horas para a execução da 
mudança. Achou surpreenden-
te? Para entender o motivo de 
todo esse tempo empregado, 
basta nos aprofundarmos nos 
critérios que são considerados 
no planejamento: 
 • Documentação: Foto-

grafia, identificação de 

todos os componentes do 
Data Center atual, posi-
ção dos equipamentos e 
racks, topologias físicas e 
lógicas de interligação dos 
equipamentos e sistemas 
e dimensão de corredores 
para passagem dos equipa-
mentos;

 • Previsão do tempo: São 
consideradas as proba-
bilidades de chuvas e os 
índices de temperatura e 
umidade do ar para prepa-
rar os equipamentos para a 
mudança. Essa adequação 
prevê vários itens de pro-
teção, de tal forma que os 
riscos de umidade e con-
densação, por exemplo, 
sejam mitigados;

 • Embalagem: A proteção 
dos equipamentos segue 
as recomendações dos 
fabricantes, envolvendo 
desde o plástico bolha 
antiestético e a manta de 
isolamento térmico, até 
caixas apropriadas para o 
transporte;

 • Trajeto: O estudo da 
rota de transporte analisa 
o tempo de percursos, 
interdições de vias, rotas 
alternativas, dimensão e 
pesos dos equipamentos, 
necessidades de içamento 
e qualidade do piso, entre 
outros fatores.

 
Esses e outros inúmeros 

cuidados são detalhadamente 
observados por equipes espe-
cializadas com profi ssionais 
treinados em movimentação de 
Data Centers – o que inclui ges-
tores, engenheiros, analistas 
e técnicos. Durante o projeto, 
a quantidade e qualifi cação 
pode variar em função dos 
trabalhos. 

Algumas empresas realizam 
o Moving com equipe interna, 
com o objetivo da redução dos 
custos. Porém, por ser uma 
tarefa crítica e que exige muito 
planejamento - não pode haver 
falhas –, é fortemente aconse-
lhável contar com uma equipe 
experiente, proveniente de 
um fornecedor especializado. 
Afi nal, quanto valem as infor-
mações contidas em seu data 
center? 

 
(*) É Gerente Executivo de Serviços 
de Tecnologia na Aceco TI, empresa 

especializada em projeto, construção 
e manutenção de ambientes de 

missão crítica.

Gonçalo Francisco Sousa

News@TI
Após aquisição da MindManager, Corel quer 
consolidar canais de distribuição no Brasil

@ OChegam ao mercado brasileiro este mês os primeiros refl e-
xos concretos da recente aquisição da unidade de negócios 

Mindjet MindManager, plataforma de criação de "mapas mentais" 
da alemã Spigit, pela Corel Corporation, companhia controlada pelo 
bilionário fundo de private equity Vector Capital. Segundo Flávio 
Tedesco, principal executivo da área Comercial da Corel no Brasil, 
a companhia está trabalhando na consolidação de novos canais de 
distribuição e revendas do MindManager para agregá-los a uma base 
que atualmente soma mais de 800 pontos comerciais no País. "Nosso 
objetivo é integrar nossos parceiros à linha MindManager, facilitando 
o acesso a novos mercados e ao suporte pré e pós-venda. Vamos dar 
ao canal Corel um novo portfólio de produtos de alto valor agregado, 
com vários pontos de sinergia em relação às soluções já distribuídas 
para desenvolvimento de novos negócios", diz Tedesco.

Jexperts conta com clientes fi nalistas para o 
prêmio de CIO do ano da IT Mídia

@Realizado desde 2001 pela IT Mídia, e com parceria da Korn Ferry 
nos últimos anos, o prêmio Executivo de TI do Ano reconhece 

e homenageia os CIO’s que foram destaque no mundo corporativo. 
A análise é feita de acordo com o desempenho com relação ao de-
senvolvimento da organização em que trabalha e também ações que 
resultaram no avanço de sua carreira. Em 2017 foram mais de 200 
inscrições, e alguns dos fi nalistas são Banco Original, na categoria 
Bancos, CSN na categoria Siderurgia, Metalurgia e Mineração, Alelo, 
participante na categoria Serviços Financeiros e Fleury, que concorre 
pela categoria Saúde. O ponto em comum de todas as empresas é o 
uso de sistemas de apoio a gestão da JExperts, empresa provedora 
de soluções de software com conteúdo aplicado, que simplifi ca a 
gestão da área de TI e em seus prestadores de serviço. 

Bradesco leva criadores de conteúdo digital 
para o SxSW, no Texas

@Com a intenção de traduzir ao público brasileiro o que há de 
mais relevante sobre tecnologia e inovação, o Bradesco levou 

cinco youtubers brasileiros ao SxSW, em Austin-TX. O desafi o dos 
convidados é trazer informações, com olhares diferenciados, sobre as 
principais conversas que acontecem do maior festival de interatividade 
do mundo. Essa ação se junta a um conjunto de iniciativas do Banco 
na busca constante por conhecimento, neste caso no desenvolvimento 
tecnológico, inovação, novas mídias, empreendedorismo e modelos 
diferenciados de comunicação.  Com uma linguagem próxima e pessoal, 
eles estão criando episódios diários que vão compor uma série no 
Youtube do Bradesco. O material traz ideias, discussões, tendências 
e acima de tudo a sensação de desbravar novas experiências.

Rohit Gupta (*)

E vale lembrar que nos úl-
timos três anos, ouvimos 
falar muito de 'mobile-

fi rst'. O celular estará no centro 
de qualquer nova organização 
iniciada em 2017. Mas e aquelas 
organizações já estabelecidas? 
A previsão otimista é que esse 
ano eles serão móveis tanto para 
seus clientes como para suas 
operações de varejo.

Para os consumidores está 
evidente que o comércio móvel 
é o canal que mais cresceu, 
tendo em vista que 31% de todo 
o varejo online em 2016 era mó-
vel. E as previsões indicam que 
chegará a 50% em 2017 caso os 
varejistas resolvam alguns impasses do caminho para a compra, 
ao mesmo tempo em que se torna hiper personalizado.

Pensando nisso, elencamos alguns itens indispensáveis que 
transformarão o mobile no centro da sua estratégia varejista:

Aquisição: invista fortemente na estratégia de marketing com 
notifi cações push, e isso tanto quanto investe em anúncios móveis 
de social media. Isso porque tanto as notifi cações push quanto 
as redes sociais têm um dos mais altos índices de cliques, e tudo 
por serem altamente personalizados. Por isso, aplique todo o seu 
marketing digital nesses dois segmentos!

Pesquisa de produto: em 2016 tudo era sobre 'Alex', 'Ok, Google' 
e 'Oi, Siri'. Estudos sobre produtos em varejo indicam que em 2017 
tais pesquisas serão integradas com Inteligência Artifi cial, ou por 
meio dos próprios aplicativos de varejo, que usarão pesquisas. 
Imagine-se fazendo isso: 'Siri, peça, por favor, a mesa da cozinha 
que eu estava pesquisando na TokStok, mantimentos semanais 
no St. Marchê, e um pijama tamanho G na Marisa’, e de repente 
você tem tudo isso à sua porta.

Checkout: Arquivando endereços de remessa e faturamento, 
informações de cartão de crédito e fi nalmente validando que tudo 
está correto, foi assim em 2016. Agora integre com o pagamento 
móvel para oferecer um simples checkout via "um clique". Sendo 
necessária uma única verifi cação biométrica, pois as carteiras 

Varejo Móvel: dicas para 
transformá-lo no centro da 

sua estratégia
Com o início do ano ainda recente, temos a chance de fazer novas e ousadas previsões, além de também 
projetar novas soluções. 2017 será o ano em que os clientes poderão fi nalmente ser ‘mobile-only’

da Apple e da Google já armazenaram todas as informações 
necessárias. De qualquer forma, ainda precisamos descobrir 
como atualizar informações automaticamente quando os cartões 
expiram ou os clientes mudam.

Assistência ao cliente/pós-compra: Obtenha todas as respostas 
do atendimento ao cliente via chatbots. Eles podem ser usados 
via texto, e-mail ou até mesmo no chat de aplicativos. No caso 
de tais consultas se tornarem muito complexas, ainda podem 
haver representantes tradicionais disponíveis. Para apoiar a 
economia que é apenas móvel, os varejistas terão que investir 
em inventários em tempo real e capacitar seus associados com 
pontos de venda móvel, além de garantir as capacidades que 
também irão assegurar uma sofi sticada experiência personalizada 
do cliente na loja.

Inventário em Tempo Real: Para uma experiência on-the-go 
contínua, não seria possível criar movimentos de inventário 
em tempo real sem a Internet da Coisas, uma cadeia de forne-
cimento digital e checkout sem atritos. Por exemplo, a Impinj 
é o provedor de apoio da Amazon Go, que afi rma fornecer 99% 
de dados de inventário precisos. Com tal exatidão e disciplina, 
perder vendas devido a faltas no estoque, pode se tornar uma 
coisa do passado.

Ativação de associados: Empresas como a varejista Tulip tem se 
associado ao melhor da mobilidade, com excelência operacional 
e focadas em fornecer uma experiência atraente na loja para os 
associados, transformando e enriquecendo assim a experiência 
do cliente fi nal. A Tulip oferece um conjunto de ferramentas 
excepcionais, um mPOS omni-channel (solução de ponto de 
venda mobile) totalmente integrado, e o melhor de todas as novas 
lojas pode ser trazido rapidamente sem qualquer infraestrutura 
de loja cara. Por ter tanto poder no bolso de um associado, a 
organização tem mais disponibilidade, reduzindo assim o tempo 
de espera e criando uma experiência personalizada ao cliente 
dentro da loja.

Este será o ano transformador para os varejistas, aqueles que 
decidirem fazer da experiência do cliente o núcleo do seu DNA, 
tornando a mobilidade uma peça central da sua estratégia, irão 
prosperar e garantir uma boa vantagem sobre os concorrentes.

(*) É Diretor para Varejo e Estratégia Digital CPG da Wipro Digital.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: JÚLIO ALEXANDRE FELIX DE FARIA, divorciado, juiz de direito, natural 
de Santos - SP, nascido em 06/11/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Julio Alves de Faria e de Ivone Souza Felix. A pretendente: JANAINA CAPO 
GRANATA, solteira, servidora pública, natural de São Paulo - SP, nascida em 10/05/1978, 
residente e domiciliada na Bela Vista, São Paulo - SP, fi lha de Flávio de Mello Granata 
e de Rosa Alba Capo Granata.

O pretendente: JOSÉ VALDVOGEL DE ALMEIDA JUNIOR, divorciado, professor, natural 
de Garanhuns - PE, nascido em 14/11/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Valdvogel de Almeida e de Magna Cecilia Fraga de Almeida. A pretendente: 
JOANNA AGNIESZKA KRUPA, solteira, engenheira mecânica, natural de Hagen, Ale-
manha, nascida em 02/08/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Krzystof Andrzej Krupa e de Danuta Urszula Wojtaszek Krupa.

O pretendente: DENIS ROBERTO FREITAS, solteiro, técnico de manutenção jr, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 04/09/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Décio Alexandre Freitas e de Marcelina Roberto Freitas. A pretendente: JAQUE-
LINE DE JESUS CÉZAR, solteira, auxiliar de enfermagem, natural de São Caetano do 
Sul - SP, nascida em 23/03/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Claudionaldo de Jesus Cézar e de Aparecida da Silva Cézar.

O pretendente: LUIZ CARLOS GRAÇO, divorciado, func. púb. mun. aposentado, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 23/05/1948, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Luiz Graço e de Oulphydes de Souza Prado Graço. A pretendente: HELENA 
MOREIRA DA SILVA, divorciada, aposentada, natural de São Paulo - SP, nascida em 
02/10/1948, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Benedito Moreira da 
Silva e de Maria Augusta da Silva.

O pretendente: PHITÁGORAS FERNANDES, solteiro, advogado, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 25/08/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João 
Gilberto dos Santos Fernandes e de Rose Borges da Costa Valentim Silva. A pretendente: 
LOIANE CARRA, solteira, bióloga, natural de São Paulo - SP, nascida em 03/03/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Carlos Carra e de Rita 
de Cassia Santos Carra.

O pretendente: DIOGO MELO DA SILVA, divorciado, analista de sistemas, natural de 
Juiz de Fora - MG, nascido em 19/08/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Mauro Luci da Silva e de Edna Aparecida Vieira de Melo da Silva. A pretendente: 
SONIA DOS SANTOS CODATTO, solteira, consultora, natural de São Paulo - SP, nas-
cida em 28/08/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Moreira 
Codatto e de Maria Rodrigues dos Santos.

O pretendente: GABRIEL PEREIRA BRAIDATTO, solteiro, comerciante, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 05/04/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Marcio Vallim Braidatto e de Maria Auxiliadora Menezes Pereira Braidatto. A pretendente: 
ANA PAULA MENDES, solteira, comerciante, natural de Santa Isabel - SP, nascida em 
27/08/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nanci Mendes.

O pretendente: THONY LUCAS FERREIRA DA SILVA, solteiro, analista de seguros, 
natural de Afogados da Ingazeira - PE, nascido em 25/12/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Alcides Pereira da Silva e de Josenilda Maria da Silva. A 
pretendente: MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO SANTOS, solteira, assistente admi-
nistrativo, natural de Paripiranga - BA, nascida em 06/06/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Pereira dos Santos e de Selma da Conceição 
Santos.

O pretendente: FABIANO GONÇALVES DE SOUZA, divorciado, policial militar, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 10/12/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Juscelino Dantas de Souza e de Maisa Gonçalves do Rego. 
A pretendente: LETICIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS, solteira, coordenadora 
operacional, natural de Paulista - PE, nascida em 10/11/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de David Gonçalo dos Santos e de Iracema Rodrigues 
da Silva Santos.

O pretendente: FELIPE DA ASSUNÇÃO, solteiro, analista de sistemas, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 16/03/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Valcides de Oliveira de Assunção e de Juraci Raymundo da Assunção. A pretendente: 
DAYANE SANTIAGO MARTINS, solteira, designer gráfi co, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 26/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Davi 
Antonio Martins e de Solange Santiago Martins.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

        

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de 
qualidade, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/203.FLS.172-1º SUB-
DISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e oito de março de 
mil novecentos e oitenta e cinco (28/03/1985), residente e domiciliado Rua Francesco 
Navarrini, 17, B, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido 
Rocha e de Selma de Oliveira Rocha. PAULA APARECIDA BELCHIOR DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de RH, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/185.FLS.286-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (11/05/1985), residente e 
domiciliada Rua Mário Bergamo, 02, Jardim São Fernando, Ferraz de Vasconcelos, 
neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Paulo Rodrigues da Silva e de 
Dulcilene Belchior da Silva.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas,

A Administração do Banco Cifra S.A. (“Banco Cifra”), controlado do Banco BMG S.A. (“Banco BMG”), em
conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresenta as Demonstrações Financeiras do período findo em 31 de
dezembro de 2016, juntamente com o parecer dos auditores independentes.
O Banco Cifra foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 1 de julho de 2011.
Com 86 anos de sólida presença no mercado financeiro, Banco BMG oferece aos seus clientes pessoa física:
cartão de crédito consignado (BMG Card), crédito pessoal com débito em conta (BMG em Conta), ambos

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Nota 2016 2015
Ativo
Circulante ........................................................................................... 519.591 1.000.908
Disponibilidades ................................................................................ 3 1.425 1.466
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............................................ 4 484.904 49.000
Relações interfinanceiras .................................................................. 487 20.012
Operações de crédito ........................................................................ 6 750.126

Operações de crédito – Setor privado ................................................ 831.059
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................... (80.933)

Outros créditos – Diversos ............................................................... 7 32.775 123.718
Outros valores e bens ....................................................................... 8 56.586

Não circulante .................................................................................... 164.129 1.382.618
Realizável a longo prazo ................................................................... 164.129 1.382.618
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............................................ 4 4.001 409.559
Títulos e valores mobiliários ............................................................. 5 17.723 173.919
Operações de crédito ........................................................................ 6 399.886

Operações de crédito – Setor privado ................................................ 443.028
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................... (43.142)

Outros créditos – Diversos ............................................................... 7 142.405 397.318
Outros valores e bens ....................................................................... 8 1.936

Permanente ........................................................................................ 2.493
Imobilizado de uso ............................................................................ 2.493

Outras imobilizações de uso ............................................................. 7.761
Depreciação acumulada .................................................................... (5.268)

Total do Ativo .................................................................................... 683.720 2.386.019

Nota 2016 2015
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante ........................................................................................... 14.077 643.121
Depósitos ........................................................................................... 9 344.616

Depósitos interfinanceiros ................................................................
Depósitos a prazo ............................................................................. 344.616

Relações interfinanceiras .................................................................. 73 49
Outras obrigações ............................................................................. 14.004 298.456

Cobrança e arrecadação de tributos .................................................. 116
Sociais e estatutárias ........................................................................ 10(a) 25.500
Fiscais e previdenciárias .................................................................. 10(b) 14.002 51.557
Diversas ........................................................................................... 10(c) 2 221.283

Não circulante .................................................................................... 260 1.095.367
Depósitos ........................................................................................... 9 882.708

Depósitos interfinanceiros ................................................................ 788.866
Depósitos a prazo ............................................................................. 93.842

Outras obrigações ............................................................................. 260 212.659
Fiscais e previdenciárias .................................................................. 10(b) 260 12.722
Diversas ........................................................................................... 10(c) 199.937

Total do Passivo ................................................................................ 14.337 1.738.488

Patrimônio Líquido ........................................................................... 12 669.383 647.531
Capital social - De domiciliados no país ............................................... 814.673 815.173
Ajuste ao valor de mercado – Títulos disponíveis para venda .................. (9) (875)
Reserva de lucros ................................................................................
Prejuízos acumulados .......................................................................... (145.281) (166.767)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ...................................... 683.720 2.386.019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Segundo
Nota Semestre 2016 2016 2015

Receitas da intermediação financeira ............................ 26.517 132.237 371.457
Operações de crédito ........................................................ 13(a) 65.210 300.375
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ... 13(b) 26.517 67.027 71.082

Despesas da intermediação financeira .......................... (41.293) (160.289)
Captação no mercado ........................................................ 13(c) (41.293) (160.289)

Resultado da Intermediação financeira antes do
crédito para liquidação duvidosa .............................. 26.517 90.944 211.168

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................... 6(f) (40.179) (166.650)
Recuperação de crédito baixado para prejuízo ................... 6(f) 4.565 21.479

Resultado bruto da intermediação financeira .............. 26.517 55.330 65.997

Outras receitas (despesas) operacionais ....................... (1.071) (6.101) (9.398)
Receitas de prestação de serviços ..................................... 13(d) 56 63.850
Despesas de pessoal ........................................................ 14(a) (5.512) (12.696)
Outras despesas administrativas ....................................... 14(b) (255) (5.188) (37.402)
Despesas tributárias ......................................................... 15 (1.233) (5.922) (26.294)
Outras receitas operacionais ............................................. 16 417 29.877 47.864
Outras despesas operacionais ........................................... 16 (19.412) (44.720)

Resultado operacional ................................................... 25.446 49.229 56.599

Resultado não operacional ............................................ 303 (571)

Resultado antes da tributação sobre o lucro ............... 25.446 49.532 56.028

Imposto de renda ............................................................... 17(c) 4.954 (2.208) (31.355)
Contribuição social ........................................................... 17(c) 2.513 (3.247) (19.674)
Ativos fiscais diferidos ....................................................... (19.192) (16.884) 62.587
Participações estatutárias no resultado .............................. (5.707) (4.104)

Lucro líquido do período ............................................... 13.721 21.486 63.482

Quantidade de ações do capital social - milhares ......... 163.654 163.654 163.648
Lucro por ação - R$ ........................................................ 0,08 0,13 0,39

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital Reserva Ajuste de avaliação Lucros (Prejuízos)
social Capital Legal Estatutária patrimonial acumulados do período Total

Saldos em 1 de janeiro de 2015 ............................................................. 565.420 76 8.830 268.267 (5) (227.669) 614.919
Ajuste de avaliação patrimonial ................................................................. (870) (870)
Lucro líquido do exercício ......................................................................... 63.482 63.482
Juros sobre capital próprio ....................................................................... (30.000) (30.000)
Incorporação Cifra FI ............................................................................... 249.753 (76) (8.830) (268.267) 27.420
Saldos em 31 de dezembro de 2015 ...................................................... 815.173 (875) (166.767) 647.531

Saldos em 1 de janeiro de 2016 ............................................................. 815.173 (875) (166.767) 647.531
Redução de capital (Nota 12) ................................................................... (500) (500)
Ajuste de avaliação patrimonial ................................................................. 866 866
Lucro líquido do exercício ......................................................................... 21.486 21.486
Saldos em 31 de dezembro de 2016 ...................................................... 814.673 (9) (145.281) 669.383

Saldos em 30 de junho de 2016 ............................................................. 814.673 (189) (159.002) 655.482
Ajuste de avaliação patrimonial ................................................................. 180 180
Lucro líquido do semestre ........................................................................ 13.721 13.721
Saldos em 31 de dezembro de 2016 ...................................................... 814.673 (9) (145.281) 669.383

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Apresentamos abaixo a Demonstração do fluxo de caixa elaborada pelo Método Indireto.
Segundo

Semestre 2016 2016 2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do período ........................................................ 13.721 21.486 63.482

Ajustes ao lucro líquido: ......................................................... 19.372 58.151 104.799
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ......................... 40.179 166.650
Despesa de amortização e depreciação .................................. 221 736

   Imposto de renda e contribuição social diferidos ....................... 19.192 16.884 (62.587)
   Ajuste de avaliação patrimonial – TVM ..................................... 180 867

Lucro líquido ajustado ........................................................... 33.093 79.637 168.281

Variação de ativos e passivos
Aplicações interfinanceiras de liquidez ................................... (484.904) (75.345) (409.005)
Títulos e valores mobiliários .................................................... 127.928 156.195 (85.645)
Relações interfinanceiras e interdependências ........................ 415 (13.626) 4.802
Operações de crédito .............................................................. 90.512 (149.204)
Outros créditos ....................................................................... 309.653 (169.682) (24.025)
Outros valores e bens ............................................................. 14.086 71.416
Depósitos ............................................................................... (37.102) 180.068
Relações interfinanceiras ....................................................... 25 79 12
Outras obrigações .................................................................. (29.937) (111.323) 252.648
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social ............ 22.070 22.070

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais ............. (21.657) (44.499) 9.348

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Alienação (aplicação) no imobilizado ....................................... (41) (1.597)

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimentos  .. (41) (1.597)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Redução de capital ................................................................. (500)

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento ... (500)

Aumento / Redução de caixa e equivalentes de caixa ............ (21.657) (45.040) 7.751

Caixa e equivalentes de caixa no início do período ............... 27.083 50.466 42.715
Caixa e equivalentes de caixa no final do período ................. 5.426 5.426 50.466

Aumento / Redução de caixa e equivalente de caixa ............. (21.657) (45.040) 7.751

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 Contexto operacional
O Banco Cifra S.A. (“Banco” ou “Instituição”) foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 1º
de julho de 2011. A aquisição envolveu a compra de 100% das ações votantes do Banco Cifra S.A., bem
como a aquisição da totalidade das quotas da Simples Participações e Promoções de Serviços, empresa
não financeira que trabalha com a captação de operações para o Banco Cifra S.A..
O Banco está autorizado a operar como banco múltiplo nas carteiras comercial e de crédito, financiamento
e investimento.
As operações do Banco são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente
no mercado financeiro, sendo que certas operações têm a co-participação ou a intermediação de instituições
do Grupo Financeiro BMG. Dentro deste contexto a intenção do Banco BMG na aquisição do Banco Cifra
S.A., é a maximização da operação do Banco através da integração de plataformas e o aproveitamento das
promotoras de vendas e lojistas do Banco.
Em 31 de janeiro de 2014 foi realizada cisão parcial da Cifra Financeira S.A. pelo Banco Cifra S.A,
alterando desta forma, o percentual de participação do Banco BMG S.A no Banco Cifra S.A.

2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações financeiras
As informações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que consideram
as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, e as alterações introduzidas pelas Leis nºs. 11.638/
07 e 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho
Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN) e evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as
utilizadas pela administração na sua gestão:
CPC 01 (R1) – Redução ao valor recuperável de ativos
CPC 03 (R2) – Demonstrações dos Fluxos de Caixa
CPC 05 (R1) – Divulgação sobre partes relacionadas
CPC 10 (R1) – Pagamento baseado em ações
CPC 23 – Políticas contábeis, mudanças de estimativas e retificação de erros
CPC 24 – Evento subsequente
CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
Resolução 4.144/12 – Pronunciamento Conceitual Básico (R1)
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

2.2.  Descrição das principais políticas contábeis adotadas
(a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. As operações com taxas prefixadas são
registradas pelo valor final, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são registradas
em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas
em moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.

(b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de vencimento
igual ou inferior a 90 dias, na data de aquisição, que são utilizadas pelo Banco para gerenciamento de
seus compromissos de curto prazo (vide Nota 3).

(c) Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo valor
de mercado. Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos
até a data do balanço, deduzidos de provisão para desvalorização, quando aplicável.

(d) Títulos e valores mobiliários
De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/01 e regulamentação complementar, os títulos e valores
mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação pela administração em três
categorias específicas e atendendo aos seguintes critérios de contabilização:

(i) Títulos para negociação – Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem
negociados frequentemente e de forma ativa, contabilizados pelo valor de mercado, sendo os ganhos e
as perdas sobre esses títulos, realizados e não realizados, reconhecidos na demonstração do resultado.

(ii) Títulos disponíveis para venda – Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia
para a administração do risco de variação nas taxas de juros; podem ser negociados como resultado
dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são
contabilizados pelo valor de mercado, sendo os seus rendimentos intrínsecos reconhecidos na
demonstração de resultado e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado ainda
não realizados reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido, “Ajuste a Valor de Mercado –
Títulos disponíveis para venda”, até a sua realização por venda, líquido dos correspondentes efeitos
tributários, quando aplicável.
Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos mediante a identificação específica na data
de negociação, na demonstração do resultado, em contrapartida de conta específica do patrimônio líquido,
líquido dos correspondentes efeitos tributários.

(iii) Títulos mantidos até o vencimento – Incluem os títulos e valores mobiliários para os quais a administração
possui a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados ao custo
de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos. A capacidade financeira é definida em projeções
de fluxo de caixa, desconsiderando a possibilidade de resgate antecipado desses títulos.
Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários mantidos para venda e mantidos até o
vencimento, abaixo dos seus respectivos custos, relacionados a razões consideradas não temporárias,
são refletidos no resultado como perdas realizadas, quando aplicável.

(e) Operações de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em
base “pro-rata” dia, com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados. A atualização
(accrual) das operações vencidas até o 59º dia de atraso é contabilizada em receitas e, a partir do 60º dia,
deixa de ser apropriada, e o seu reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo recebimento das
prestações, conforme determina o artigo 9º da Resolução BACEN nº 2.682/99.
Conforme definido no Cosif as operações de crédito são apresentadas líquidas das rendas a apropriar
que são apropriadas de forma “pro-rata” ao resultado do período.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base nos critérios definidos pela
Resolução BACEN nº 2.682/99, sendo fundamentada na análise do saldo em aberto das operações
procedida pela Administração, considerando ainda os valores das garantias, o histórico de perdas e os
riscos da carteira.

(f) Outros ativos circulantes e realizáveis a longo prazo
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em
base “pro-rata” dia, deduzidos das correspondentes rendas a apropriar.

(g) Outros valores e bens – Despesas antecipadas
Referem-se, sobretudo, à comissão sobre operações de crédito e correspondentes as quais estão de
acordo com a vigência dos respectivos contratos.
São representadas pelas aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos direitos de benefícios
ou prestação de serviços ocorrerão em períodos futuros, sendo registradas no resultado de acordo com
o princípio da competência.
Os custos incorridos que estão relacionados com ativos correspondentes, que gerarão receitas em
períodos subsequentes, são apropriados ao resultado de acordo com os prazos e montantes dos benefícios
esperados e baixados diretamente no resultado quando os bens e direitos correspondentes já não fizerem
parte da instituição ou quando não são mais esperados benefícios futuros.

(h) Imobilizado de uso
Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades
da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive os bens decorrentes de operações que transfiram
à companhia os benefícios, riscos e controles desses bens. São demonstrados ao custo de aquisição,
deduzidos da depreciação acumulada e da provisão para perdas por imparidade (impairment), quando
aplicável.
A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear, que considera a vida útil dos bens estimada
em sua utilidade econômica. A depreciação é considerada nas seguintes taxas anuais: máquinas,
equipamentos, móveis e utensílios, instalações e sistema de comunicação - 10%; e veículos e equipamentos
de processamento de dados - 20%.

(i) Redução do valor recuperável de ativos (impairment)
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor não
recuperável.
Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não apresentaram obsolescência
evidente e ou danos físicos e ainda desempenho econômico menor que a expectativa indicada.
Em 31 de Dezembro de 2016 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos.

(j) Passivos circulante e exigíveis a longo prazo
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos incorridos
em base “pro rata” dia, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar.
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida do
adicional de 10%, e foi constituída provisão para contribuição social sobre o lucro líquido ajustado à
alíquota de 15% até agosto de 2015, e 20% a partir de setembro de 2015, permanecendo assim até
dezembro de 2018, em conformidade com a Lei 13.169/15. Os créditos tributários sobre diferenças
temporárias e prejuízos fiscais e base negativa estão constituídos pelas respectivas alíquotas para
imposto de renda e, para a contribuição social pela alíquota-base de 15%.
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social são constituídos sobre adições e
exclusões temporárias e com base na legislação vigente à data de sua constituição. A realização destes
créditos tributários ocorrerá quando da efetiva utilização e/ou reversão dos valores sobre os quais foram
constituídos.
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos
e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de renda e contribuição social
diferidos são determinados usando alíquotas de imposto promulgadas, ou substancialmente promulgadas,
na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado
ou quando o imposto diferido passivo for liquidado.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos na proporção da probabilidade
de que o lucro tributável futuro esteja disponível e contra os quais as diferenças temporárias possam ser
usadas.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias
possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível
legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os
impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela
mesma autoridade tributável sobre a entidade tributaria ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção
de liquidar os saldos numa base líquida.

(k) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas na Resolução
nº3.823, de 16/12/2009, do CMN e carta circular nº 3.429 de 11/02/2010 do BACEN.
Ativos Contingentes – não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total
controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não
cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade
de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível.
Passivos Contingentes – são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião
de assessores jurídicos e Administração, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores,
a complexidade dos Tribunais, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes
classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas
divulgados nas notas explicativas, quando individualmente relevantes, e os classificados como remotos
não requerem provisão e nem divulgação (Nota 11).
Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias – decorrem de processos judiciais relacionados a
obrigações tributárias, 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 financeiras (Nota 11).

(l) Ativos Plano de remuneração – Administradores
O Banco implantou, a partir de 2012, um Plano de Remuneração específico para os Administradores, que
contempla diretrizes para o pagamento da remuneração fixa e variável alinhadas à política de gestão de
riscos da Instituição e às melhores práticas de mercado, em conformidade com a Resolução CMN nº
3.921/10. O montante da remuneração fixa é aprovado anualmente na Assembleia Geral. O direito à
remuneração variável está condicionado ao atingimento dos objetivos estratégicos do Conglomerado
BMG, às metas individuais e de áreas de atuação dos Administradores.

(m) Cisão Parcial
De acordo com a reunião de Assembleia Geral Extraordinária ocorrida na data de 31 de março de 2016,
foi deliberada a cisão parcial de determinados ativos e passivos do Banco Cifra S.A., tendo os mesmos
sido incorporados no Banco BMG S.A. e já estando refletidos no presente relatório. Os valores incorporados
às informações contábeis intermediárias foram mensurados com base nos livros contábeis de 31/12/2015
dos bancos que tiveram seus ativos e passivos cedidos.

Balanço Patrimonial Banco Cifra S.A.
Ativo
Relações interfinanceiras ..................................................................................... 33.151
Operações de crédito ........................................................................................... 1.019.321
Outros créditos .................................................................................................... 498.652
Outros valores e bens ........................................................................................... 44.436

Permanente ........................................................................................................ 2.314
Imobilizado de uso ................................................................................................ 2.314

Total do Ativo .................................................................................................... 1.597.874
Passivo
Depósitos ............................................................................................................. 1.190.222
Relações interfinanceiras ..................................................................................... 56
Obrigações por empréstimos e repasses .............................................................. 1
Outras obrigações ............................................................................................... 407.595

Total do Passivo ................................................................................................ 1.597.874

3 Caixa e equivalentes de Caixa
2016 2015

Disponibilidades .................................................................................. 1.425 1.466
Aplicações interfinanceiras de liquidez ................................................ 4.001 49.000

5.426 50.466

4 Aplicações interfinanceiras de liquidez
2016 2015

Posição bancada
Notas do Tesouro Nacional – NTN ...................................................... 4.001 49.000
Aplicações em depósitos interfinanceiros ............................................. 484.904 409.559

Total ................................................................................................... 488.905 458.559
Circulante .......................................................................................... 484.904 49.000
Não Circulante .................................................................................. 4.001 409.559

5 Títulos e valores mobiliários

(a) Os títulos e valores mobiliários podem ser apresentados como segue:

Títulos de renda fixa 2016 2015
Livres
Títulos Públicos Federais
- Letras Financeiras do Tesouro – LFT ................................................ 17.723 2.148
- Letras do Tesouro Nacional - LTN ..................................................... 56.837

Vinculados a prestação de garantia
Títulos Públicos Federais
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT ................................................. 114.934
- Letras do Tesouro Nacional - LTN

17.723 173.919
Não circulante ................................................................................... 17.723 173.919

(b) Os Títulos e valores mobiliários apresentam os seguintes prazos de vencimento:

2016
Valor pela

curva custo Valor
Títulos/Vencimentos amortizável contábil
Títulos disponíveis para venda ....................................................... 17.738 17.723
- LFT
 Acima de 360 dias .............................................................................. 17.738 17.723

Não Circulante .................................................................................. 17.738 17.723

2015
Valor pela

curva custo Valor
Títulos/Vencimentos amortizável contábil
Títulos disponíveis para venda 151.537 150.075
- LFT
Acima de 360 dias ............................................................................... 93.240 93.238
- LTN

Acima de 360 dias ............................................................................ 58.297 56.837
Títulos para negociação ................................................................... 23.841 23.844
- LFT

Acima de 360 dias ............................................................................ 23.841 23.844
Não Circulante .................................................................................. 175.378 173.919

(c) Classificação dos títulos e valores mobiliários

(i) Títulos disponíveis para venda
Em 31 de dezembro de 2016, os títulos públicos federais foram marcados a mercado conforme cotação
divulgada pela Anbima:

2016
Valor pela Ajuste a valor

curva – custo Valor justo no
Vencimento Quantidade amortizável contábil Patrimônio

Títulos públicos
LFT ......................... 01/03/2019 2.100 17.738 17.723 (15)
Total - 2016 ............ 2.100 17.738 17.723 (15)
Total - 2015 ............ 78.392 151.537 150.075 (1.462)

(ii) Títulos para negociação

2016
Valor pela Ajuste a valor

curva – custo Valor justo no
Vencimento Quantidade amortizável contábil Patrimônio

Total - 2016
Total - 2015 3.220 23.841 23.844 3

Continua...

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Segundo
Semestre 2016 2016 2015

1 – Receitas .............................................................................. 26.934 126.859 337.999
1.1 Intermediação financeira ....................................................... 26.517 132.237 371.457
1.2 Prestação de serviços ........................................................... 56 63.850
1.3 Provisão para créditos de liquidação duvidosa ....................... (40.179) (166.650)
1.4 Recuperação de crédito baixados para prejuízo ..................... 4.565 21.479
1.5 Outras receitas operacionais ................................................ 417 29.877 47.864
1.6 Não Operacionais ................................................................. 303

2 – Despesas da intermediação financeira .............................. 60.705 205.580
2.1 Despesas da intermediação financeira .................................. 41.293 160.289
2.2 Outras despesas operacionais .............................................. 19.412 44.720
2.3 Não Operacionais ................................................................. 571

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros .................... 255 4.955 36.604
3.1 Materiais, energia e outros ................................................... 255 763 2.348
3.2 Serviços de terceiros ............................................................ 1.007 4.619
3.3 Outras ................................................................................. 3.185 29.637
3.3.1 Comunicação ..................................................................... 169 798
3.3.2 Propaganda, promoções e publicidade ................................ 138 690
3.3.3 Processamento de dados .................................................... 1.580 16.983
3.3.4 Serviços técnicos especializados ....................................... 350 7.166
3.3.5 Taxas e emolumentos bancários .......................................... 945 3.955
3.3.6 Transporte ......................................................................... 3 45

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ..................................... 26.679 61.199 95.816

5 – Depreciação e amortização ................................................ (221) 736

6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) 26.679 60.978 95.080

7 – Valor adicionado a distribuir (6) ........................................ 26.679 60.978 95.080

8 – Distribuição do valor adicionado ..................................... 26.679 60.978 95.080
8.1 Pessoal, encargos e participações ..................................... 11.219 16.800

8.1.1 Remuneração direta ....................................................... 8.677 11.313
8.1.2 Benefícios ...................................................................... 500 1.391
8.1.3 FGTS ............................................................................. 2.042 4.096

8.2 Impostos, contribuições e taxas ....................................... 12.959 28.262 14.736
8.2.1 Federais ......................................................................... 12.959 28.055 9.535
8.2.2 Estaduais ....................................................................... 2
8.2.3 Municipais ..................................................................... 205 5.201

8.3 Remuneração de capitais de terceiros .............................. 12 62
8.3.1 Aluguéis ......................................................................... 12 62

8.4 Remuneração de capitais próprios ................................... 13.721 21.486 63.482
8.4.1 Lucros retidos do período ................................................ 13.721 21.486 63.482

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal digital (Lendico).
Aos clientes pessoa jurídica, oferece financiamento, prestação de serviços financeiros estruturados,
instrumentos derivativos e seguro garantia para empresas de médio e grande porte (BMG Empresas e BMG
Seguros). Adicionalmente, o BMG disponibiliza produtos de investimento para ambos os públicos (BMG
Invest).

São Paulo, 21 de março de 2017.

A Administração

Banco Cifra S.A.
C.N.P.J. 62.421.979/0001-29

BALANÇO PATRIMONIAL

6 Operações de crédito e Outros Créditos

(a) Classificação por produto
2016 2015

Crédito pessoal (i) .............................................................................. 50.150
CDC veículos ...................................................................................... 976.271
CDC (ii) ............................................................................................. 541
Créditos cedidos (iv) ........................................................................... 247.125
Total operações de crédito ............................................................... 1.274.087
Outros Créditos (iii) ............................................................................ 51

Total antes da provisão para créditos de liquidação duvidosa ..... 1.274.138

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ..................................... (124.075)
1.150.063

Circulante .......................................................................................... 750.177
Não circulante ................................................................................... 399.886

(i) Referem-se a operações de crédito pessoal através de parceiros comerciais, crédito pessoal com
concessão de desconto em folha de pagamento e empréstimos rotativos para os titulares de cartões
de crédito que se utilizam de prazos superiores ao da carência para efetuar a liquidação de suas
obrigações, ou aqueles que efetuaram o “pagamento mínimo” de sua obrigação na data de vencimento
da fatura do cartão de crédito.

(ii) Referem-se, basicamente, a operações de crédito direto ao consumidor (CDC) concedidas em rede
de lojas de varejo, CDC com concessão de desconto em folha de pagamento, financiamentos liberados
através do cartão e financiamento de veículos.

(iii) Outros créditos estão representados substancialmente por valores a faturar/receber de cartões de
crédito, os mesmos estão apresentados na Nota 7 dentro do grupo de outros créditos e foram
acrescentados à nota de operações de crédito em função de sua característica.

(iv) Créditos cedidos com retenção substancial de riscos e benefícios conforme Resolução nº 3.533/08.

(b)  Classificação por setor de atividade

2016 2015
Setor privado:

Pessoas físicas ............................................................................... 1.274.138
Total antes da provisão para créditos de liquidação duvidosa ..... 1.274.138

(c) Cessão de crédito
Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012, a Resolução CMN nº 3.533/2008, estabelece procedimentos
para a classificação, registro contábil e divulgação das operações de venda ou de transferência de ativos
financeiros.
A classificação como retenção substancial dos riscos e benefícios, nas operações de cessões de créditos,
configura-se pela coobrigação nas cessões de crédito, tanto pela retenção de riscos e benefícios quanto
pela aquisição de cotas subordinadas dos fundos cessionários. Na referida classificação, as operações
cedidas permanecem registradas no ativo da instituição cedente e os recursos recebidos são registrados
no ativo com a contrapartida no passivo, em função da obrigação assumida. As receitas e despesas
referentes às cessões de crédito realizadas são reconhecidas no resultado conforme prazo remanescente
das operações.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o Banco Cifra S.A. não realizou operações de cessão de
créditos classificadas na categoria como retenção substancial de riscos e benefícios, nas quais o Banco
está exposto ao risco e crédito, de mercado e operacional, os quais são monitorados e mitigados conforme
estrutura de gerenciamento de riscos do Banco (vide Nota 19) e normas em vigor. Os benefícios econômicos
retidos estão relacionados às receitas de operações de crédito das operações cedidas.
O valor das operações cedidas e das obrigações assumidas, em 31 de Dezembro de 2016, são como
seguem abaixo:

Operações Obrigações
Cessão após a Resolução CMN nº 3.533/08 Cedidas assumidas
Total – 2016
Total – 2015 ........................................................................................ 274.125 321.228

(d) Composição da carteira de crédito por produto:

Vencimento / Produto Crédito Pessoal CDC Outros Créditos Total
Total da carteira 2016
Total da carteira 2015 .............. 50.691 1.223.396 51 1.274.138

SEDE
São Paulo - SP
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preservação da integridade e a independência dos processos. Desta forma, a Banco BMG tem desenvolvido,
com base nas melhores práticas de gerenciamento de riscos, políticas, sistemas e controles internos
para a mitigação e controle de possíveis perdas decorrentes da exposição aos riscos aos quais suas
atividades estão expostas, com um conjunto de processos e rotinas adequados às suas modalidades
operacionais.
Neste contexto, o Banco BMG gerencia seus riscos - de capital, de liquidez, de mercado, crédito e
operacional - com ações específicas para cada um, descritas abaixo:

1.1 Gestão de Capital
O Banco BMG optou pela constituição de estrutura de gerenciamento de capital centralizada para o
Conglomerado Financeiro, nomeando um diretor responsável para toda a estrutura.
O Comitê de Gestão do Capital é o principal responsável por promover discussões acerca do gerenciamento
de capital.
O comitê é conduzido pela Diretoria Executiva de Controladoria (DECONT) com o objetivo de apresentar
ao Conselho de Administração e demais Diretorias o Índice de Basiléia atual bem como as projeções para
os próximos três anos.
Dentre as principais atividades do Comitê, destacamos:
• Promover discussões e decisões sobre temas relacionados às Políticas, procedimentos, metodologias
e processos relacionados ao gerenciamento de capital e ao Plano de Capital, conforme estabelecidos
nesta Política;
• Validar a Política de Gerenciamento de Capital e o Plano de Capital da Organização e submetê-los à
aprovação da Diretoria e do Conselho de Administração;
• Submeter à Diretoria e ao Conselho de Administração deliberações do comitê que afetem a Política, e
o Plano de Capital;
• Acompanhar o cumprimento da Política de Gerenciamento de Capital;
• Avaliar periodicamente, no mínimo a cada três meses, os resultados dos processos de gestão de capital,
seus pontos fortes e fracos, assim como a adequação de sua estrutura, buscando adequá-lo às
necessidades da Organização;
• Acompanhar a efetividade do processo de gerenciamento de capital no âmbito da Organização, inclusive
os possíveis impactos no capital, oriundos aos riscos associados às empresas não financeiras
integrantes do consolidado econômico-financeiro;
• Reportar ao Conselho de Administração as variações significativas nas projeções financeiras e na
necessidade futura de capital, bem como possíveis alterações relevantes em relação às estratégias
adotadas, o montante de capital a ser alocado e os efeitos de testes de estresse no âmbito da Organização;
• Tomar conhecimento dos trabalhos executados pelas auditorias interna e externa pertinentes à gestão
de capital;
• Posicionar regularmente o Conselho de Administração sobre as atividades do Comitê.
A Superintendência de Planejamento Financeiro e RI Controladoria subordinada a Diretoria Executiva de
Controladoria é a responsável pela projeção dos ativos, passivos, receitas e despesas do conglomerado
financeiro BMG, assim como pela aplicação dos cenários de estresse sobre os saldos projetados.
A Superintendência Contábil Fiscal subordinada a Diretoria Executiva de Controladoria é responsável
pela apuração e projeção do Índice de Basiléia utilizando-se do orçamento (elaborado pela SUPLA) e
cenários relativos aos Riscos de Crédito, Mercado e Liquidez.
A Superintendência de Riscos (SURIC) sob a responsabilidade da Diretoria Executiva de Controladoria
é a unidade responsável pelo gerenciamento do capital do conglomerado financeiro BMG assim como
pela avaliação de possíveis impactos no capital oriundos dos riscos associados às empresas não
financeiras integrantes do consolidado econômico-financeiro.

1.2 Risco de Mercado
Os acionistas e administradores do Conglomerado Prudencial do BMG entendem que a gestão desse
risco, aliada a um efetivo controle a partir das melhores práticas e ferramentas operacionais, garante que
a instituição esteja adequadamente capitalizada e segura, sendo conhecedora de suas vantagens e
desvantagens em termos de retorno e risco.
Considera, ainda, que todos os níveis hierárquicos da instituição têm papéis e responsabilidades em
relação à gestão do risco de mercado em suas atividades, para a eficácia dos controles.
O Conglomerado Prudencial do BMG emprega uma política conservadora no gerenciamento do risco de
mercado, supervisionando e controlando de forma eficaz cada fator para identificar e quantificar as
volatilidades e correlações que venham impactar a dinâmica do preço do ativo.
Estratégia do Grupo Financeiro
A política interna do Grupo BMG define limites conservadores para exposições em moeda estrangeira e
taxas de juros. As posições que não estejam dentro dos limites estabelecidos são submetidas à aprovação
do ALCO (Comitê de Ativos e Passivos) previamente.

Carteira de Negociação (Trading Book) e Banking Book
De acordo com a Circular nº 3.642/13, que estabelece os critérios mínimos para a classificação das
operações das instituições financeiras na Carteira de Negociação (Trading Book) e fora da Carteira de
Negociação (Banking Book), e a Circular nº 3.365/07, que dispõe sobre a mensuração do risco de taxas
de juros das operações do Banking Book, o Conglomerado Prudencial do BMG segrega as operações
classificadas na carteira de Banking Book das operações classificadas como Trading Book para cálculo
do Risco de Mercado.
O gerenciamento de risco de mercado busca garantir que os critérios de classificação na Carteira de
Negociação (Trading) e Carteira de Não Negociação (Banking), sejam observados de maneira
consistente, por meio do estabelecimento de controles que garantam a adequação da classificação e o
monitoramento da rotatividade das operações na carteira de negociação.

Processo de Gerenciamento
A área de gerenciamento utiliza práticas e tecnologias para a mensuração e acompanhamento diário dos
limites definidos, das sensibilidades e estresses às oscilações da exposição cambial, taxa de juro, preços
de ações e mercadorias (commodities), prevendo, inclusive, os riscos inerentes a novas atividades e
produtos, adequando os controles e procedimentos necessários.
A área de gerenciamento do Risco de Mercado monitora o cumprimento dos limites e disponibiliza relatórios
gerenciais de controle das posições, além de reporte e apresentações periódicas à Alta Administração.
Os resultados da mensuração, envolvendo situações de normalidade e de estresse, e a realização dos
testes de aderência, além da verificação do cumprimento dos limites estabelecidos, são divulgados
através da Carta Mensal de Risco de Mercado a toda Diretoria Executiva e ao ALCO.
As operações de hedge executadas pela tesouraria devem, necessariamente, cancelar ou mitigar os
riscos do descasamento de quantidades, prazos, moedas ou indexadores, das posições Banking. Existem
limites específicos para posições de negociação (Trading). Há ainda processos de Hedge Accounting
para emissões externas e seus elementos de proteção (swaps cambiais) e Hedge de Fluxo de Caixa para
captações finais em CDI e seus elementos de proteção (futuros DI1 na BM&F), que possibilitam redução
de riscos evitando assimetrias contábeis.

Apreçamento dos Instrumentos Financeiros
Com o intuito de adotar as melhores práticas, relacionadas à apuração do valor de mercado dos instrumentos
financeiros, a Superintendência de Riscos (SURIC), determina, sempre que possível, a utilização de preços
e taxas da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e Mercados Secundários. Na impossibilidade de encontrar
tais referências de mercado, são utilizados preços disponibilizados por outras fontes (por exemplo: Bloomberg,
Broadcaste Corretoras). Como última opção, são adotados modelos internos de precificação e apreçamento
dos instrumentos, que são submetidos aos processos de validação e avaliação do Grupo.
Conforme processo de governança, os critérios de marcação a mercado são revisados periodicamente,
podendo sofrer modificações em decorrência de alterações nas condições de mercado ou pelo
desenvolvimento de novos modelos considerados mais adequados pelo Grupo.
Em dezembro de 2014, o CMN publicou a Resolução nº 4.389, que altera a Resolução nº 4.277 de 2013,
que estabelece procedimentos mínimos a serem observados no processo de apreçamento de instrumentos
financeiros, avaliados pelo valor de mercado e diretrizes para aplicação de ajustes prudenciais, para tais
instrumentos. Conforme procedimentos destacados nos parágrafos anteriores, o Banco BMG já está
alinhado às diretrizes da resolução, inclusive com a aplicação dos devidos ajustes prudenciais promovidos
pela regulação.

1.3 Risco de Liquidez

O gerenciamento do risco de liquidez tem por objetivo manter sistemas de controle estruturados em
consonância com os perfis operacionais da instituição, periodicamente reavaliados, que permitam o
acompanhamento permanente das posições assumidas em todas as operações praticadas nos mercados
financeiros e de capitais, de forma a evidenciar e mitigar o risco de liquidez decorrente das atividades
desenvolvidas.
Define-se como risco de liquidez a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos
exigíveis - “descasamentos” entre pagamentos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de
pagamento da instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de
seus direitos e obrigações.

Processo de Gerenciamento

O Banco conta com estrutura de gerenciamento de riscos centralizada em uma única diretoria, com
atribuições formalmente aprovadas pelo Conselho de Administração, visando a manter a liquidez em
níveis aceitáveis, incluindo práticas, processos, procedimentos e reportes.

A estrutura de gerenciamento é compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos
e a dimensão da exposição ao risco de liquidez da instituição, sendo que a gestão é centralizada na
Gerência Corporativa de Riscos, subordinada à Diretoria Executiva de Riscos Corporativos.  O
gerenciamento do risco de liquidez busca utilizar as melhores práticas de maneira a evitar escassez de
caixa e dificuldades em honrar os vencimentos a pagar.

Mensuração e Controle do Risco

A área de Risco é responsável principalmente pela preparação dos fluxos de caixa e pela análise diária
de todas as posições mantidas em conjunto com a Tesouraria, bem como a avaliação da sua adequação
em relação aos limites operacionais estabelecidos, e pela avaliação da liquidez dos ativos negociados
e pelo impacto de cenários negativos no caixa.

A mensuração do risco de liquidez ocorre da seguinte forma:

• Acompanhamento diário dos limites de liquidez estabelecido pela Administração;
• Projeções de Liquidez por meio de fluxo de Caixa;
• Modelagem e Construção de Cenários (Teste de Estresse);
• Comparativo e Análise de Variações (Backtesting);
• Plano de Contingência de Liquidez.

A comunicação do processo de gerenciamento de risco de liquidez é realizada por meio de distribuição
de relatórios às áreas envolvidas na gestão e no controle, bem como à Diretoria Executiva e ao Comitê
de Ativos e Passivos - ALCO. Ainda, como parte do processo, são elaborados relatórios mensais sobre
o gerenciamento do risco de liquidez, com detalhadas informações sobre as ocorrências do período.

A principal política de mitigação de riscos de liquidez é a busca de recursos com prazos casados com os das
operações efetuadas, sob a forma de cessões de crédito. Além disso, a organização busca captar a prazos
compatíveis com os das aplicações e conta com plano de contingência adequado para os casos excepcionais.

1.4 Risco de Crédito

O Conglomerado Prudencial do BMG possui política de gerenciamento do risco de crédito devidamente
instituída com objetivo de garantir a integridade de seus ativos e níveis adequados de riscos e perdas, bem
como os resultados esperados de seus negócios.
Os acionistas e administradores do Conglomerado Prudencial do BMG entendem que esta política deve
ser continuamente aperfeiçoada, contando com análises exaustivas dos fatores internos e externos que
possam impactar a solvabilidade de obrigações financeiras pactuadas nos diversos segmentos e produtos
com os quais opera.

Estratégia de Crédito do Grupo Financeiro
Em resposta às condições do cenário macroeconômico, a estratégia de atuação do Banco BMG foi revista
ao longo de 2016, com objetivo de aumentar seu foco no segmento Varejo, oferecendo soluções de crédito
eficientes para diferentes perfis de clientes.
Assim, os principais produtos de crédito passaram a ser: Cartão de Crédito Consignado, BMG Empresas,BMG
Em Conta (crédito pessoal com débito em conta) e o Crédito Pessoal Digital, sendo ainda mantida aberta a
possibilidade de desenvolvimento de outros produtos com potencial de crescimento e rentabilidade.

Cartão Consignado
O cartão consignado do Banco BMG é um cartão de crédito internacional, com os mesmos benefícios dos
cartões tradicionais, mas com a vantagem do desconto na folha de pagamento e de taxas atrativas. Para os
convênios com os quais o Banco BMG possui acordo específico, o cartão tem margem consignável exclusiva.

BMG Empresas
O BMG atua no financiamento para empresas de médio e grande porte e para fornecedores de grandes
grupos econômicos, por meio da plataforma BMG Empresas.
Observando o cenário macroeconômico, o Banco optou por assumir uma postura mais conservadora na
concessão, complementando nossa atuação nesse segmento através da oferta de produtos alternativos,
tais como Derivativos a Clientes.

BMG Em Conta
O BMG Em Conta é um crédito pessoal com débito em conta, realizado exclusivamente para funcionários
públicos, aposentados e pensionistas do INSS. Para início da comercialização do produto com funcionários
de um determinado órgão, são realizados estudos para avaliar a sua saúde financeira, de modo a minimizar
riscos de atrasos ou parcelamentos nos pagamentos dos salários e benefícios.
O produto conta, ainda, com uma equipe especializada no processo de arrecadação e com taxas de juros
compatíveis com o perfil de inadimplência inerente ao produto e público-alvo.

Crédito Pessoal Digital
O BMG lançou o produto Crédito Pessoal Digital através da Lendico, um correspondente bancário digital
que oferece crédito pessoal por meio de uma plataforma 100% online. O produto, aliado à plataforma,
proporciona segurança e facilidade de acesso, com excelentes taxas de juros em relação às alternativas
no mercado para clientes com bom histórico e perfil de crédito compatível.

Processo de Gerenciamento
Considerando a estratégia de atuação do BMG, a carteira de crédito é distribuída dentro de percentuais
definidos pelo Conselho de Administração. Esses limites são constantemente monitorados pela Diretoria
responsável pelo gerenciamento de risco de crédito a quem cabe o acompanhamento e controle, devendo
ainda assegurar que as definições neste âmbito não incentivem comportamentos incompatíveis com um nível
de risco considerado prudente nas políticas e estratégias traçadas pelo Conglomerado Prudencial do BMG.
Esse processo contínuo de monitoramento de distribuição percentual da carteira de crédito está refletido
em um planejamento financeiro completo e de longo prazo que permite tempestivamente à Diretoria e
Conselho de Administração do grupo o redirecionamento de suas estratégias do “mix” da carteira de
crédito.  Esse trabalho coordenado permite antecipar impactos de PDD, necessidade de Capital, resultado
e impactos regulatórios sobre a nossa carteira de crédito presente e futura.

Mensuração e Controle do Risco
A mensuração do risco de crédito da carteira é realizada utilizando-se a base de dados dos sistemas
corporativos para calcular os índices de perdas realizadas, esperadas e inesperadas e do constante
monitoramento dos níveis de provisão para créditos de liquidação duvidosa.
A perda realizada da carteira deve refletir o nível de risco das operações de crédito em estoque e das
cedidas com coobrigação e permitir o monitoramento do nível de sua exposição em comparação com as
provisões para devedores duvidosos.
A carteira de crédito é avaliada regularmente, em termos de qualidade e de sua capacidade de geração
de resultados frente aos riscos incorridos, conforme critérios a seguir:
• Relatórios de Orçamento de Risco de Crédito - corresponde à projeção da PCLD (Provisão para Crédito
de Liquidação Duvidosa) com a finalidade de compor o orçamento anual do Conglomerado Prudencial
do BMG na forma de registro contábil;
• Acompanhamento dos limites de exposição de riscos definidos conforme regulamentação do CMN;
• Relatórios de Gestão do Risco de Crédito – acompanhamento sistemático e projeções para a carteira
de crédito em diversas visões: perdas por convênio, acompanhamento de spreads praticados por produto
e  subprodutos, informações gerenciais sobre os maiores convênios ativos do Banco BMG, dentre outros;

(b) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
Segundo
Semestre

 2016 2016 2015
Títulos e valores mobiliários ..................................... 7.230 18.379 20.897
Aplicações interfinanceiras de liquidez ..................... 19.287 48.648 50.185

26.517 67.027 71.082

(c) Operações de captação no mercado
Segundo
Semestre

 2016 2016 2015
Despesas de depósitos interfinanceiros .................... (27.545) (105.503)
Despesas de depósitos a prazo ................................ (13.494) (53.735)
Outras despesas de captação ................................... (254) (1.051)

(41.293) (160.289)

(d) Receita de prestação de serviços

Segundo
Semestre

 2016 2016 2015
Rendas de tarifas bancárias ..................................... 55 56.761
Rendas de cobrança ................................................. 61
Rendas de outros serviços ........................................ 1 7.028

56 63.850

14 Despesas de pessoal e outras despesas administrativas

(a) Despesas de pessoal
Segundo
Semestre

 2016 2016 2015
Proventos ................................................................. (2.808) (6.013)
Encargos sociais ..................................................... (2.042) (4.096)
Benefícios ................................................................ (486) (1.388)
Treinamento ............................................................. (14) (4)
Honorários ............................................................... (162) (1.195)

(5.512) (12.696)

(b) Outras despesas administrativas
Segundo
Semestre

 2016 2016 2015
Marketing ................................................................. (138) (604)
Processamento de dados .......................................... (1.580) (16.983)
Serviços de terceiros ...............................................  (1.007) (4.619)
Depreciação e Amortização ...................................... (221) (736)
Serviços técnicos especializados .............................. (350) (7.166)
Comunicações ......................................................... (169) (798)
Taxas e emolumentos bancários ................................ (945) (3.955)
Alugueis .................................................................. (12) (62)
Transportes ............................................................. (3) (45)
Viagens ................................................................... (110) (744)
Promoções e relações públicas ................................ (85)
Materiais diversos .................................................... (119)
Doações .................................................................. (255) (255)
Outros ...................................................................... (398) (1.486)

(255) (5.188) (37.402)

15 Despesas tributárias
Segundo
Semestre

 2016 2016 2015
ISS ........................................................................... (202) (5.191)
PIS ........................................................................... (172) (727) (2.374)
COFINS .................................................................. (1.061) (4.474) (14.724)
Outros ...................................................................... (519) (4.005)

(1.233) (5.922) (26.294)

16 Outras receitas e despesas operacionais

Outras receitas operacionais Segundo
Semestre 2016 2016 2015

Recuperação de encargos e despesas ..................... 83 17.069
Reversão de provisões operacionais (i) .................... 26.696 25.894
Variação monetária ................................................... 417 575 1.051
Outras ...................................................................... 2.523 3.850

417 29.877 47.864

Outras despesas operacionais
Atualização monetária passiva .................................. (36) (230)
Despesas de cobranças ........................................... (507) (2.137)
Despesa de interveniência de repasse de recursos ... (74) (495)
Despesas de provisões operacionais (ii) ................... (18.515) (40.224)
Outras ...................................................................... (280) (1.634)

(19.412) (44.720)

(i) Na rubrica “Reversão de provisões operacionais” estão registradas reversões de provisões de
natureza cível, trabalhistas e fiscais.

(ii) Na rubrica “Despesa de provisões operacionais” estão registradas, basicamente, despesas de
contingências fiscais, cíveis e trabalhistas.

17 Imposto de renda e contribuição social

(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos
2016 2015

Créditos Tributários:
Sobre adições temporárias .................................................................. 4.519 198.705
Sobre prejuízos fiscais / base negativa ................................................ 137.885 141.598

142.404 340.303

O Banco adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre todas as diferenças
temporárias e prejuízos fiscais e bases negativas. Em 31 de Dezembro de 2016, esses saldos possuem
as seguintes características:
Prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda no montante de base de R$ 343.218 (2015 – R$ 347.287).
E Base Negativa de Contribuição Social no montante de R$ 335.904 (2015 – R$ 339.765) serão compensados
segundo expectativa de projeção de lucros tributáveis futuros.
Os créditos tributários relacionados as adições temporárias referem-se, principalmente, a Provisões
para contingências fiscais e previdenciárias discutidos em âmbito judicial ou administrativo, provisões
trabalhistas e cíveis, cuja realização depende do encerramento dos respectivos processos, e provisão
para crédito de liquidação duvidosa cuja realização depende dos critérios de dedutibilidade nos termos
da Lei nº 9.430/96.
Os estudos técnicos elaborados demonstram a capacidade da Instituição de geração de lucros tributáveis
suficientes para compensar os créditos tributários existentes.
Os créditos tributários relacionados a adições temporárias referem-se principalmente a
contingenciamentos discutidos judicialmente e a provisão para créditos de liquidação duvidosa. A realização
desses créditos depende do encerramento dos questionamentos judiciais.

(b) A movimentação dos créditos tributários no exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 pode
ser demonstrada como segue:

Prejuízos
Fiscais

Adições Base
temporárias Negativa Total

Saldo inicial em 01/01/2016 .......................................... 198.705 141.598 340.303
Constituição .................................................................. 25.024 406 25.430
Cisão Parcial BMG (Nota 2(m)) .................................... (180.452) (180.452)
(Realização) ................................................................. (38.758) (4.119) (42.877)
Saldo final em 31/12/2016 ............................................ 4.519 137.885 142.404

Expectativa de
Exercícios realização por período
2017 ........................................................................................................ 2.495
2018 ........................................................................................................ 12.763
2019 ........................................................................................................ 12.882
2020 ........................................................................................................ 13.658
2021 ........................................................................................................ 14.580
2022 ........................................................................................................ 15.724
2023 ........................................................................................................ 16.812
2024 ........................................................................................................ 18.433
2025 ........................................................................................................ 19.805
2026 ........................................................................................................ 15.252

142.404

(c) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado

2016 2015
Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda  Social  de renda Social

Resultado antes da tributação sobre o
lucro e das participações societárias 49.532 49.532 56.028 56.028
Juros sobre o capital próprio .............. (30.000) (30.000)
Participações estatutárias .................. (5.707) (5.707) (4.104) (4.104)
Outras Adições / (Exclusões) ............. 955 260 1.260 (1.111)

Base de cálculo ................................... 44.780 44.085 23.184 20.813
Alíquota base (15%) ............................. 6.717 8.817 3.478 3.122
Alíquota adicional ................................. 4.454 2.294 617
Crédito tributário referente a majoração

da Efeito majoração da alíquota da CSLL 2.637 (20.363)
Incentivos fiscais ................................... (286) (706)
Despesa com imposto de renda e

contribuição social ......................... 10.885 11.454 5.066 (16.624)

18 Partes relacionadas
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução BACEN
nº 3.750, de 30/06/2009, e do Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas operações são efetuadas a valores,
prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade.

(a) Transações com partes relacionadas
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução BACEN
nº 3.750, de 30/06/2009, e do Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas operações são efetuadas a valores,
prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade.

Ativo (Passivo) Receita (Despesa)
2016 2015 2016 2015

Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ...................................... 484.904 409.559 17.361 45.924
Banco BCV S.A. ....................................... 9.347 347

Outros Créditos
Banco BMG S.A. ...................................... 14.117 24.132

Depósitos Interfinanceiros
Banco BMG S.A. ...................................... (905.638) (788.866) (60.719) (105.215)

Outras Obrigações
Banco BMG S.A. ...................................... (13.184) (15.420)
Banco BCV S.A. ....................................... (16.228) (14.580)

(b) Outros benefícios
Conforme descrito na Nota 2.2 (l), em acordo com a Resolução CMN 3.921/10, o Banco passou a
estabelecer anualmente, através de Assembleia Geral Ordinária, a remuneração dos Administradores,
que é acordada entre Conselho de Administração e Diretoria, conforme determina o Estatuto Social.

(i) Benefícios de curto e longo prazo a administradores
2016 2015

Remuneração ...................................................................................... 693 1.140
Contribuição INSS .............................................................................. 153 222

846 1.362

O Banco Cifra S.A. não possui benefícios de longo prazo, de pós-emprego, de contrato de trabalho ou
remuneração baseada em ações para o seu pessoal-chave da Administração.

 (c) Outras informações
Conforme legislação em vigor, as instituições financeiras não podem conceder empréstimos ou
adiantamentos para seus acionistas controladores, empresas coligadas, administradores, ou parentes
de seus administradores até o segundo grau. Dessa forma, não são efetuados pelas instituições financeiras
empréstimos ou adiantamentos a qualquer subsidiária, membros do Conselho de Administração ou da
Diretoria Executiva e seus familiares.

19 Gestão de riscos

1. Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital
Para o Conglomerado Prudencial do BMG, a gestão de riscos é essencial para a maximização da
eficiência no uso do capital e para a escolha das oportunidades de negócios, bem como para garantir a

(e) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Apresentamos abaixo a composição da carteira de operações de crédito nos correspondentes níveis de
risco, conforme Resolução 2.682/99 do BACEN:

2016 2015
Nível % Carteira PCLD Carteira PCLD
A 0,50 964.993 4.825
B 1,00 72.446 724
C 3,00 61.404 1.842
D 10,00 33.018 3.302
E 30,00 23.380 7.014
F 50,00 16.394 8.197
G 70,00 14.441 10.109
H 100,00 88.062 88.062

1.274.138 124.075
(f) Movimentação da provisão para perdas em operações de crédito e recuperação de créditos

Os dados relativos a Créditos de liquidação duvidosa baixados a débito de provisão e Receita de recuperação
de créditos baixados como prejuízo podem ser sumariados como segue:

2016 2015
Saldo no início do período .............................................................. 124.075 96.683
Constituição / reversão de provisão ...................................................... 40.179 166.650
Efeito no resultado ........................................................................... 40.179 166.650
Créditos de liquidação duvidosabaixados a débito de provisão .............. (37.266) (139.258)
Cisão Parcial BMG (Nota 2(m)) .......................................................... (126.988)
Saldo no fim do período .................................................................. 124.075
Créditos recuperados .......................................................................... 4.565 21.479
Total no resultado ............................................................................. 35.614 145.171

7 Outros créditos
2016 2015

Créditos tributários (i) ......................................................................... 142.404 340.303
Devedores por depósitos em garantia (ii) ............................................. 57.014
Impostos a compensar ......................................................................... 18.659 36.427
Devedores diversos ............................................................................. 8.825
Devedores por bloqueio judicial ...........................................................
Valores a receber sociedades ligadas .................................................. 14.117 24.132
Títulos e créditos a receber ................................................................. 51
Compromisso antigo controlador do Banco (iii) .................................... 53.939
Outros ................................................................................................. 345

175.180 521.036
Circulante .......................................................................................... 32.775 123.718
Não circulante ................................................................................... 142.405 397.318

(i)Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido foram constituídos
e registrados com base nos fundamentos demonstrados na Nota 17(a).
(ii)Os saldos de Devedores por depósitos em garantia estão relacionados aos questionamentos judiciais
de natureza fiscal, cível e trabalhista (vide Nota 11).
(iii)Referem-se basicamente aos direitos a receber dos antigos controladores.

8 Outros valores e bens
(a) Bens não de uso

2016 2015
Bens não de uso .................................................................................. 1.355
Provisão para desvalorização
Total – Circulante .............................................................................. 1.355

(b) Despesas antecipadas
2016 2015

Comissões sobre operações de crédito (i) ........................................... 57.141
Outros ................................................................................................. 26

57.167
Circulante .......................................................................................... 55.231
Não circulante ................................................................................... 1.936

(i) Referem-se a comissão sobre operações de crédito a correspondentes.

9 Depósitos

(a) Depósitos interfinanceiros e Depósitos à prazo
Depósitos

interfinanceiros Depósitos á prazo(*)
2016 2015 2016 2015

Pré-fixados
Circulante ................................................. 344.616
Não Circulante ......................................... 788.866 93.842

(b) Vencimento de depósitos interfinanceiros e Depósitos à prazo
Depósitos

interfinanceiros Depósitos á prazo(*)
2016 2015 2016 2015

Até 30 dias ................................................. 65.963
De 31 a 60 dias .......................................... 5.841
De 61 a 90 dias .......................................... 5.672
De 91 a 180 dias ......................................... 230.175
De 181 a 360 dias ....................................... 36.965
Acima de 360 dias ...................................... 788.866 93.842

788.866 438.458
Circulante ................................................. 344.616
Não Circulante ......................................... 788.866 93.842

10 Outras obrigações

(a) Sociais e estatutárias
2016 2015

Juros sobre o capital próprio ............................................................... 25.500

(b) Fiscais e previdenciárias e cobrança e arrecadação de títulos
2016 2015

Provisão para imposto de renda e contribuição social a recolher ........... 14.002 51.468
Outros impostos e contribuições a recolher .......................................... 260 7.415
Provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos ............. 1.353
Provisões para passivos contingentes (i) ............................................. 4.043

14.262 64.279
Circulante .......................................................................................... 14.002 51.557
Não circulante ................................................................................... 260 12.722

(i) Vide Nota 11.

(c) Diversas
2016 2015

Obrigações por operações vinculadas a cessão (ii) ............................. 314.095
Provisões cíveis (i) .............................................................................. 60.328
Provisões trabalhistas (i) ..................................................................... 20.658
Provisões para pagamentos a pessoal ................................................. 6.958
Valores a pagar sociedades ligadas .................................................... 3.835
Valores a repassar cessão ................................................................... 7.133
Credores diversos – país ..................................................................... 2 8.213

2 421.220
Circulante .......................................................................................... 2 221.283
Não circulante ................................................................................... 199.937

(i) O saldo de Provisões Cíveis e Provisões Trabalhistas referem-se a contingências relacionadas a
causas de natureza cível e trabalhista, respectivamente. Vide Nota 11.

(ii) Referem-se às obrigações assumidas por operações de cessão de crédito com retenção substancial
dos riscos e benefícios. Vide Nota 6(c).

11 Ativos e passivos contingentes e obrigações legais – fiscais e previdenciárias
O Banco é parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal. A avaliação para constituição
de provisões é efetuada conforme critérios descritos na Nota 2(k). A Administração do Banco entende que
a provisão constituída é suficiente para atender perdas decorrentes dos respectivos processos.
O Banco, na execução de suas atividades normais, encontra-se envolvido em contingências conforme
segue: a) Ativos contingentes - Não existem ativos contingentes contabilizados; b) Passivos contingentes
– São classificados e demonstrados juntamente de seus depósitos judiciais, conforme segue:

Provisões para
Depósitos judiciais contingências
2016 2015 2016 2015

Contingências tributárias e previdenciárias . 6.429 4.043
Contingências trabalhistas ......................... 17.310 20.658
Reclamações cíveis .................................... 33.275 60.328

57.014 85.029

Movimentação
 Depósitos Contingências

Judiciais Tributária Trabalhista Cíveis
Saldo em 01/01/2016 ................................. 57.014 4.043 20.658 60.328

Adições .................................................. 2.639 543 5.506 2.055
(Baixas) .................................................. (6.091) (471) (7.788) (18.755)
Cisão Parcial BMG
(Nota 2(m)) ............................................ (53.562) (4.115) (18.376) (43.628)

Saldo em 31/12/2016

(a) Passivos contingentes
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos quanto à probabilidade de
perda avaliada como provável, e na experiência anterior referente à natureza da ação judicial e quantias
reivindicadas, constituiu provisão para passivos contingentes em montante considerado suficiente para
cobrir as perdas estimadas com as ações em curso.

- Provisões Trabalhistas
São compostas por demandas movidas por ex-funcionários principalmente com pedidos de horas
extras e equiparação salarial.  Os valores das contingências são provisionados de acordo com
análise do valor potencial de perda considerando o estágio atual do processo e o parecer de consultores
jurídicos externos e internos.

- Provisões Cíveis
A provisão dos casos cíveis individualizados, processos com características peculiares, é realizada
periodicamente, a partir da determinação do valor do risco e da probabilidade de perda. A provisão
dos casos cíveis massificados é realizada periodicamente tendo como parâmetro a média da perda
verificada temporalmente e aplicada na base de casos ativos. Os valores considerados de perda
provável são objeto de provisão contábil.

- Provisões fiscais
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre salários - Auto de infração referente não conformidade
nos créditos informados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).

(b)  Contingências ativas e passivas não provisionadas

Ativos contingentes - Em 31 de Dezembro de 2016, o Banco Cifra S.A. não possui contabilizados ativos
contingentes.
Contingências passivas classificadas como possíveis - Existem outros processos avaliados pelos
assessores jurídicos como sendo de risco possível, no montante de (2015 – R$194.121) que referem-se
a causas trabalhistas de (2015 – R$67.291), causas cíveis de (2015 – R$3.676) e causas tributárias de
(2015 – R$123.154) para os quais nenhuma provisão foi constituída tendo em vista que as práticas
contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.

12 Patrimônio líquido

(a) Capital social
Em 31 de Dezembro de 2016, o capital social subscrito e integralizado está representado por 163.654.118
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
Em 31 de Março de 2016, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária, foi deliberada a cisão parcial de
determinados ativos e passivos do Banco Cifra S.A., tendo os mesmos sido incorporados no Banco BMG
S.A., com consequente redução de capital no montante de R$500.

(b) Reservas
Reservas de lucros:
· Legal: É constituída à base de 5% sobre o lucro líquido do exercício, limitada a 20% do capital social.
· Estatutária: É constituída com base no lucro líquido não distribuído após todas as destinações,

permanecendo o seu saldo acumulado à disposição dos acionistas para deliberação futura em
Assembleia Geral.

13 Receitas e despesas da intermediação financeira
Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:

(a) Operações de crédito
Segundo
Semestre

 2016 2016 2015
CDC Crédito pessoal ............................................... 2.454 8.758
CDC ........................................................................ 87.064 430.349
Carteira comercial ................................................... (1.993)
Resultado com operações de créditos cedidos .......... (9.274) (39.373)
Comissão de agentes ............................................... (15.034) (97.366)

65.210 300.375

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)Continuação...
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Meu fi lho não come.
O que fazer?

Creio que esta seja 

uma das queixas 

mais frequentes 

nos consultórios 

pediátricos. Será que 

de fato esta queixa das 

mães é procedente? 

Você deve fi car 

preocupada se o seu 

fi lho come menos do 

que você gostaria que 

ele comesse?

Antes de terminar de ler 
este artigo, já adianto a 
resposta a vocês: Não! 

Na grande maioria das vezes 
não há motivo algum para 
preocupação. Do segundo 
ano de vida em diante a crian-
ça diminui naturalmente o 
seu apetite. Nós médicos cha-
mamos isso de fi siológico, ou 
seja, dentro da normalidade. 
Para que possamos entender 
melhor esse período que se 
inicia após o primeiro ano de 
vida, utilizo um exemplo didá-
tico: os primeiros 12 meses de 
vida se caracterizam por ser 
um período muito dinâmico 
– a criança ganha cerca de 6 
a 7 kg, triplicando o seu peso 
e cresce aproximadamente 
25 cm. 

Em nenhum momento de 
nossas vidas crescemos com 
uma velocidade igual a dos 
primeiros 12 meses. Entre-
tanto, isso muda a partir do 
primeiro aniversário. No se-
gundo ano de vida a criança 
ganha 2 a 3 kg e cresce em 
torno de 12 cm. Do terceiro 
ano em diante, na infância, 
os valores são ainda me-
nores, crescendo 5 a 6 cm 
por ano. Ora, isso gera uma 
impressão para as mães que 
algo está errado. Aqui entra 
a importância de uma boa 
orientação. 

Deve fi car claro aos pais 
que isso é normal. Monitorar a 
curva de crescimento de peso 
e estatura, mostrando que o 
seu fi lho está crescendo e 
engordando normalmente é 
muito importante para tran-
quilizar a família. Algumas 
dicas para você:

O que os pais não devem 
fazer? - Em hipótese alguma 
os pais devem tentar fazer 
barganhas com a criança 
durante as refeições, ofe-
recendo “recompensas” 
quando ela comer. Outra 
prática frequente que deve 

ser evitada é a tentativa 
de distrair a criança para 
comer: evite alimentar a 
criança com programas de 
televisão, tablets ou fazendo 
“brincadeiras”. 

Evite usar os medicamen-
tos “estimulantes de apetite” 
– esses medicamentos não 
agem de maneira fi siológica 
e tem uma série de efeitos 
colaterais que trazem muito 
mais danos que benefícios. 
Não subestime seu filho. 
Quando a criança percebe 
que você fi ca angustiada com 
o fato de ele não comer, ele 
usará isso para chamar a sua 
atenção. Não force a criança 
a comer. Respeite a recusa e 
o paladar do seu fi lho.

E o que devemos fazer? - 
Meu primeiro e principal con-
selho é que os pais encarem 
com naturalidade essa fase 
da vida. Nada de angústia, 
ansiedade ou irritação com 
os fi lhos na hora da refeição. 
Procure fazer as refeições da 
criança nos mesmos horários 
da família, e evite que a re-
feição dure muito tempo (em 
geral não deve durar mais 
que 30 ou 40 minutos). Não 
exagere no tamanho do prato. 
Use porções compatíveis com 
o tamanho do seu fi lho.

Cuidado com o excesso 
de leite. Para compensar 
a “falta de apetite” muitas 
mães substituem a refeição 
por mamadeiras com leite. 
Isso acaba impedindo que a 
criança se alimente adequa-
damente. Claro que sempre 
vale a ideia de caprichar na 
apresentação dos pratos. 
Combinar cores e texturas 
pode despertar o interesse 
da criança pela comida. Variar 
também é importante.

Não se esqueça: criança 
gordinha não signifi ca criança 
saudável. Um dos principais 
inimigos da humanidade é a 
obesidade. Muitas das doen-
ças do adulto, como doenças 
cardiovasculares, hiperten-
são, diabetes, etc. estão liga-
das à obesidade, que na maior 
parte das vezes se inicia na 
infância. Finalmente, é pre-
ciso reconhecer que algumas 
situações deverão ser anali-
sadas pelo seu pediatra, que 
saberá identifi car a presença 
de algum problema.

(*) - É parceiro da NUK, professor de 
Pediatria da Faculdade de Ciências 

Médicas da Santa Casa de São 
Paulo e coordenador da Equipe de 
Infectologia Pediátrica do Hospital 

(www.nuk.com.br).

Marco Aurélio Safadi (*)
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A comunicação dos resultados do gerenciamento de risco de crédito é realizada por meio de distribuição
de relatórios à Diretoria Executiva responsável pelo risco e às demais áreas envolvidas no processo.
No âmbito do cartão de crédito consignado, a estratégia de mitigação do risco de crédito é, além dos
cuidados preventivos observados na sua concessão, a investigação dos procedimentos operacionais que
ocasionam a perda, com vistas a mitigar os riscos não detectados na sua origem.

1.5 Risco Operacional
O Conglomerado Prudencial do BMG considera a gestão do risco operacional um instrumento essencial
para a maximização da eficiência no uso do capital e na escolha das oportunidades de negócios, provendo
o adequado entendimento dos riscos associados aos seus negócios, de forma que qualquer evento que
possa interferir adversamente o alcance dos objetivos seja identificado e tratado.
Neste sentido, a reposta ao risco compreende em evitar, aceitar, mitigar, compartilhar ou transferir o
risco, dentro dos parâmetros estabelecidos e avaliação do custo/benefício.
Considera, ainda, que a responsabilidade pela gestão dos riscos deve ser exercida por todos os colaboradores,
independente de seu nível hierárquico, que deve expressar preocupações quando identificada, falhas de
controles ou violações nas regras definidas pelo Conglomerado Prudencial do BMG.

Estratégia do Grupo Financeiro
A metodologia adotada abrange todo o Conglomerado Prudencial do BMG e serviços terceirizados
relevantes para o funcionamento regular das atividades.
A estratégia caracteriza-se pelo monitoramento de todos os riscos conhecidos e potenciais da instituição
e das empresas prestadoras de serviços, visando à implementação de controles adequados, consideração
o custo / benefício de cada item avaliado, conforme classificação do risco, numa escala de cinco níveis
entre o “Risco Muito Baixo” a “Risco Muito Alto”.
Todos os eventos de riscos que configurem perda operacional efetiva deverão ser controlados e
contabilizados em agrupamento contábil específico, de forma a identificar, com facilidade, as ocorrências
da espécie e a sua documentação, tanto para atendimento à alta administração no seu gerenciamento,
quanto para subsidiar o fornecimento de informações às autoridades supervisoras.

Processo de Gerenciamento e Mensuração do Risco
A metodologia adotada para esta gestão abrange a estrutura do Conglomerado BMG, aí inseridos o
Banco BMG e demais empresas financeiras coligadas e serviços terceirizados relevantes para o
funcionamento regular das atividades.

O gerenciamento do Risco Operacional na Instituição encontra-se estruturado e definido considerando:

Política de Risco Operacional - a política Institucional de Risco Operacional do BMG define diretrizes para o
gerenciamento de riscos dos seus processos, produtos e serviços, de forma a assegurar que o cumprimento com
as normas estabelecidas de governança e controle estejam de acordo com as orientações da Alta Administração.

Mapeamento dos Riscos das Atividades - a mais importante ferramenta utilizada pelo Conglomerado
Prudencial do BMG para controle do Risco Operacional é a identificação dos riscos permite demonstrar
a exposição do Conglomerado Prudencial do BMG frente aos riscos, a partir das análises da probabilidade
versus impacto, consequências dos riscos e qualidade do controle interno.

Cadastro de Incidente Operacional - os incidentes é a materialização do risco que ocorre de maneira
inesperada, resultante da falha na execução das atividades. Nesse sentido, a apuração das perdas
decorrente dos incidentes operacionais constitui fator importante para o cumprimento das exigências dos
órgãos reguladores, além de prover ao Conglomerado informações consistentes, padronizadas e
atualizadas para uma análise quantitativa e qualitativa no gerenciamento dos riscos.

Registro das Perdas Operacionais - para garantir que todas as perdas sejam comunicadas e registradas,
mensalmente a área de Risco Operacional solicita aos gestores a comunicação dos incidentes ocorridos
no período e, posteriormente analisa os saldos das contas contábeis de registro de perdas operacionais.
Esta dinâmica permite a validação periódica da consistência quanto à perda contabilizada em relação às
registradas na base de risco (comunicada pelas áreas).

Plano de Continuidade de Negócios: o Plano de Continuidade de Negócio (PCN) esta estruturado em
duas frentes de atuação, uma voltada para formalização do plano de continuidade das áreas e outra focada
nos testes de efetividade do plano de áreas classificadas como críticas.

Processo de Comunicação
O processo de comunicação, bem como os instrumentos utilizados para implementação do gerenciamento,
tem como objetivo disseminar e consolidar a cultura de risco operacional no Conglomerado Prudencial
do BMG, contemplando as principais ações para fortalecimento do tema, responsabilidades da estrutura
e procedimentos a serem adotados no âmbito organizacional.

Para divulgação dos dados apurados e as devidas ações de mitigação, são emitidos relatórios regulares
de acordo com a Resolução nº 3.380/06, do cenário de risco, a partir do resultado do mapeamento dos
riscos das atividades, além de relatórios específicos de acompanhamento de incidentes e principais
indicadores. Este ciclo de informação permite o acompanhamento das ações tomadas e a definição de
novas análises para aferição dos resultados obtidos.

O documento que detalha a estrutura e diretrizes estabelecidas no gerenciamento dos riscos pode ser
visualizado no site (http://www.bancobmg.com.br/RI/) na seção de Governança Corporativa, Gestão de
Riscos.

DIRETORIA

CONTADOR RESPONSÁVEL

RONALDO NUNES FARIA
CRC-MG 18.971/O-2 “S” SP

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
Banco Cifra S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Banco Cifra S.A. (“Banco”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Cifra S.A. em 31 de dezembro de 2016, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em
relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro
de 2016, elaborada sob a responsabilidade da administração do Banco, cuja apresentação está sendo efetuada
de forma voluntária pelo Banco, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
nossa auditoria das demonstrações financeiras do Banco. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se
essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico
CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado
foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de o Banco continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos do Banco.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
do Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar o Banco a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 21 de março de 2017

PricewaterhouseCoopers Carlos Augusto da Silva
Auditores Independentes Contador CRC: 1SP197007/O-2
CRC 2SP0000160/O-5

Ainda com a memória das 
explosões provocadas 
por jihadistas em julho 

de 2005, com 52 vítimas, a maior 
metrópole britânica fi cou ater-
rorizada por conta de um novo 
atentado, cujas circunstâncias 
ainda permanecem envoltas 
em mistério. Veja o que já se 
sabe até aqui sobre a ação de 
ontem (22):
 • O atentado - A Polícia 

Metropolitana de Londres 
ainda não esclareceu a 
dinâmica do atentado, mas 
a ação começou quando 
o agressor atropelou di-
versas pessoas na calçada 
da ponte de Westminster, 
situada em frente ao palá-
cio homônimo, que abriga 
a sede do Parlamento, 
com um veículo modelo 
SUV. O carro seguiu pela 
área de pedestres até se 
chocar contra uma grade 
do edifício. 

O motorista desceu do auto-
móvel armado com uma faca 
e tentou invadir o prédio do 
Congresso, mas foi contido 
por dois policiais, sendo que 
um deles acabou esfaqueado e 
morto. Segundo testemunhas, 
o outro começou a pedir ajuda, 
enquanto o agressor prosseguia 
sua corrida rumo ao Parlamen-
to. Dois agentes à paisana o 
intimaram a parar e, ignorados 
pelo agressor, dispararam con-
tra ele duas ou três vezes.
 • As vítimas - Por enquanto, 

o balanço ofi cial da Polícia 
contabiliza três inocentes 
mortos, incluindo o policial 
esfaqueado e mais duas 
pessoas atropeladas. Balea-
do, o terrorista também 
morreu. Pelo menos 20 

Atentado em Londres:
O que sabemos até agora?
No aniversário de um ano dos atentados que mataram 32 pessoas em Bruxelas, capital da Bélgica, em 
22 de março de 2016, a cidade de Londres, no Reino Unido, voltou a ser palco de um ataque terrorista

Policial aponta arma para suposto suspeito após ataque terrorista em Londres;

faca usada no atentado pode ser vista no chão.
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pessoas ficaram feridas, 
inclusive três policiais e 
três estudantes franceses.

 • O agressor - A mídia 
britânica está acusando o 
britânico Trevor Brooks, 
que se converteu ao Islã 
e trocou seu nome para 
Abu Izzadeen, como o 
homem responsável por 
realizaro ataque contra o 
Parlamento em Londres. 
Segundo o jornal “The 
Independent”, ele é fi lho 
de jamaicanos e virou imã 
islâmico aos 18 anos. Era 
conhecido da Inteligência 
britânica desde 2006 por 
ser conhecido como um 
“pregador do ódio”, mas 
desde 2015 não era ras-
treado pelas autoridades. 
Uma imagem do resgate 

do agressor mostra um 
indivíduo robusto, de pele 
morena, cabeça raspada e 
barba. Ele estava vestido 
de preto. A Polícia diz 
que apenas um homem 
participou da ação, mas 
continua buscando even-
tuais cúmplices.

 • A autoria - A Scotland Yard 
confi rmou que o atentado 
foi um ato terrorista, mas 
nenhum grupo reivindicou 
sua autoria até o momento. 
Nas redes sociais, simpa-
tizantes do grupo jihadis-
ta Estado Islâmico (EI) 
comemoraram o ataque 
e o defi niram como uma 
“vingança” pelos bombar-
deios britânicos em Mosul, 
ex-fortaleza da milícia no 
Iraque.

O Reino Unido já foi palco 
de atentados de simpatizan-
tes da Al Qaeda, em 2005, e 
de extrema-direita, em junho 
do ano passado, quando o 
ultranacionalista Tommy Mair 
assassinou a deputada Jo Cox, 
defensora da permanência do 
país na União Europeia.
 • Autoridades - A primeira-

ministra britânica, Theresa 
May, estava no Parlamento 
na hora do ataque, mas 
foi rapidamente evacuada 
do local, que suspendeu 
todas as suas atividades, 
e levada para seu gabinete 
na Downing Street. Já o 
Palácio de Buckingham, 
residência ofi cial da rainha 
Elizabeth II, teve sua segu-
rança reforçada (ANSA/
COM ANSA).

CREDIBEL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. - CNPJ/MF nº 07.984.249/0001-28 - NIRE 
35.220.151.112 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam 
convocados os Senhores Sócios da Credibel Consultoria Financeira, a participarem da Reunião de 
Sócios, a se realizar no dia 31 de março de 2017, às 12h (doze  horas), excepcionalmente fora da sua 
sede social mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque Industrial 
Tomas Edson, CEP 01144-010, na cidade de São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) alteração do endereço da Companhia, para a Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, 
Avenida Juscelino K. de Oliveira, 154, sala 06, Bloco D2, Lageado, CEP: 18.110-901, Votorantim/SP, e 
sendo aprovado, alterar o artigo 2º. do contrato social da Sociedade; (ii) consolidação de contrato social. 
São Paulo, 22 de março de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor.

CREDIBEL CORRETORA DE SEGUROS S.A. - CNPJ 03.007.764/0001-05 - NIRE: 35.300.158.709
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Por meio desta, ficam 
convocados os senhores acionistas  para participar da Assembleia Geral Extraordinária de 
Credibel Corretora de Seguros S.A., que será realizada em 31 de março de 2017, excepcionalmente 
fora da sua sede social mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque 
Industrial Tomas Edson, CEP 01144-010, na cidade de São Paulo/SP, às 13h (treze horas), para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração do endereço da Companhia, para a  
Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, nº 154,  
Bloco D1, sala 4A, Bairro Lageado, Votorantim-SP, CEP 18.110-901, e sendo aprovado alterar o 
artigo 2º do Estatuto Social; e (ii) consolidação do estatuto social. São Paulo, 22 de março de 2017. 

ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor.

CREDIBEL HOLDING FINANCEIRA S.A. - CNPJ 08.761.037/0001-44 - NIRE: 35300340973. 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Por meio desta, ficam 
convocados os senhores acionistas para participar da Assembleia Geral Extraordinária de 
Credibel Holding Financeira S.A., que será realizada em 31 de março de 2017, excepcionalmente 
fora da sua sede social mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque 
Industrial Tomas Edson, CEP 01144-010, na cidade de São Paulo/SP, em primeira convocação 
às 10h30min (dez horas e trinta minutos), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
- (i) alteração do endereço da sede da Companhia, para a Cidade de Votorantim, Estado de  
São Paulo, na Avenida 31 de março, 61, sala 02-A, Bloco “F”, Centro, CEP 18.110-005 e sendo 
aprovado, a consequente alteração do artigo 2º do contrato social; e - (ii) consolidação do estatuto 
social. São Paulo, 22 de março de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

CREDIBEL PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ nº 69.141.539/0001-67 - NIRE 35.300.135.202 - 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Por meio desta, ficam 
convocados os acionistas de Credibel Participações S.A. para participar da Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada excepcionalmente fora da sua sede social mas na mesma cidade, 
na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01144-010,  
na cidade de São Paulo/SP, em 31 de março de 2017, às 11h (onze horas), em 1ª convocação, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - (i) alteração de endereço da sede da sociedade, 
a qual passará a ser na Avenida 31 de março, 61, sala 05, Bloco “F”, Centro, Votorantim/SP,  
e sendo aprovado alterar o artigo 2º do estatuto social; e - (ii) consolidação do estatuto social.  
São Paulo, 22 de março de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue paranetjen@netjen.com.br TEL: 3106-4171
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O coordenador de 
Implementação de 
Projetos Indutores 

da Agência Nacional de 
Águas (ANA), Devanir 
Garcia dos Santos, destaca 
a importância do reúso, 
mas diz que a prática não é 
trivial e expõe as pessoas a 
riscos se não forem segui-
das determinadas normas. 
Para ele, a cobrança pelo 
uso da água mostra o real 
valor do recurso e induz as 
pessoas a refletirem sobre 
a melhor maneira de utilizá-lo. Ele acredita que esse 
é um dos caminhos para que as pessoas se interessem 
pelo reúso.

Na avaliação do especialista, o Brasil precisa de legisla-
ções que priorizem a segurança do meio ambiente e dos 
usuários, tanto no quesito manuseio como no consumo. 
“Qualquer planta de reúso requer um licenciamento 
ambiental e esses licenciamentos são muito difíceis de 
serem conseguidos porque não temos clareza sobre 
limites e sobre parâmetros da qualidade que essa água, 
que vai ser feita reúso, deve ter para aplicação”, disse, 

Brasil carece de 
legislação para 
reúso de água
No Dia Mundial da Água, lembrado ontem (22), a Unesco destaca a 
importância das águas residuais, aquelas já utilizadas em atividades 
humanas e que podem ser reaproveitadas. No Brasil, entretanto, as águas 
residuais não são aproveitadas como deveriam pois não há legislação 
específi ca sobre o tema

explicando que há litera-
tura mundial e resoluções 
do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos, mas não 
há uma norma que deixe 
claro os critérios para o 
licenciamento.

Segundo Santos, existem 
discussões em andamento 
sobre o tema no Congresso 
Nacional e  a ANA trabalha, 
em parceria com o Ministério 
das Cidades, para a edição de 
um projeto de lei que atenda 

esse setor. A Unesco também afi rma que são necessárias 
novas regras sobre o reúso da água e a recuperação de 
subprodutos das águas residuais. “Com frequência, existe 
pouca legislação sobre os padrões de qualidade para esses 
produtos, o que cria incertezas de mercado que podem de-
sencorajar os investimentos. Mercados para esses produtos 
podem ser estimulados por incentivos fi nanceiros ou legais 
– tais como a mistura obrigatória de fosfatos recuperados 
em fertilizantes artifi ciais”, diz.

O coordenador da ANA conta que a Europa e os 
Estados Unidos têm legislações bastante rígidas e 

praticam o reúso naturalmente. Mas muitas iniciativas 
de reúso costumam surgir a partir da necessidade. Ele 
cita como exemplos a Namíbia que transforma esgoto 
em água para abastecimento das cidades, e Israel, que 
dessaliniza água do mar para consumo e, depois, reu-
tiliza na irrigação; 70% da água é reutilizada em cerca 
de 19 mil hectares.

Segundo a Unesco, os benefícios sociais, para a saúde 
pública e o meio ambiente, decorrentes da gestão dos 
esgotos, são consideráveis. Para cada dólar gasto em 
saneamento, estima-se um retorno para a sociedade 
de US$ 5,50.

Apesar de algumas iniciativas da indústria, o reúso 
praticamente inexiste no Brasil de forma disciplinada e 
organizada. “Não temos essa tradição do reúso porque 
o Brasil tem essa teoria da abundância [12% da água 
doce do mundo está no Brasil]. E agora estamos notando 
que, apesar de termos muita água, a distribuição não é 
uniforme e temos regiões extremamente carentes em 
água. Isso está provocando uma discussão mais forte 
em relação a reúso”, disse. As águas residuais geridas 
com segurança são uma fonte acessível e sustentável de 
água e nutrientes para a agricultura de irrigação, que é 
responsável por 70% da água consumida no mundo.

“Estamos passando a maior seca do semiárido dos 
últimos anos. O gado está morrendo sem água e sem 
alimento. Mas as pessoas ainda estão vivendo lá e estão 
usando água, então temos algum efluente sendo lançado. 
Então, dá para trabalhar em cima disso e utilizar essa 
água na produção de alimento, principalmente para o 
gado”, explicou o coordenador da ANA. “Você consegue 
dar sustentabilidade [a esse tipo de projeto], mesmo em 
um período de crise como essa”. Em relatório, a Unesco 
cita que as águas residuais podem ser uma importante 
fonte de abastecimento em algumas cidades localizadas 
em regiões áridas ou onde são necessárias transferências 
de longa distância para atender às demandas crescentes, 
em particular durante períodos de seca, como ocorreu 
em São Paulo (ABr).

As condições naturais do Nordeste, com vários rios 
intermitentes e grande variabilidade climática, fazem 
com que a região passe por difi culdades hídricas. No en-
tanto, fatores como as mudanças climáticas e o modelo 
de desenvolvimento adotado pelos estados potencializam 
essas condições.

“Não dá para fazer política de recursos hídricos sem 
levar em conta as condições climáticas globais. Elas eram 
uma ameaça para o futuro, mas não são mais, estão pre-
sentes. Além disso, vários açudes grandes secaram em 
virtude de uma sobreutilização pelo agronegócio e por 
grandes indústrias, que demandam grande quantidade de 
água”, explica o professor do mestrado em climatologia 
da Universidade Estadual do Ceará Alexandre Araújo 
Costa. Para o diretor da Área de Gestão da ANA, Paulo 
Varella, é preciso tirar lições deste longo período de seca. 
“Nessa perspectiva, é preciso trazer tecnologias novas, 
como a do reúso, e também atentar para a qualidade da 
água. Temos que alinhar o Semiárido com suas vocações 
e características.”

Difi culdades hídricas são refl exo de 
condições naturais do Nordeste

Considerada a obra mais 
importante de segurança 
hídrica do Nordeste, a trans-
posição do Rio São Francisco 
teve seu Eixo Leste inaugu-
rado este mês, cujos trechos 
levam águas do Velho Chico 
de Pernambuco à Paraíba. 
O Eixo Norte, que vai levar 
água para o Ceará, ainda não 
teve as atividades retomadas 
desde que a empresa ven-
cedora da licitação desistiu 
do contrato, mas, segundo 
o governo federal, deve ser 
fi nalizado até o fi m deste 
ano. Para Costa, o projeto 
da transposição precisa ser 
visto a partir das condições 
atuais do Rio São Francisco, cuja vazão tende a se reduzir 
devido a problemas como o desmatamento, o assoreamento 
e o próprio uso intensivo das águas.

“Será que o São Francisco vai conseguir atender às deman-
das dentro da lógica que foi colocada? Não vamos limitar a 
demanda, mas sim aumentar a oferta. Como o rio não está 
bem das pernas, não pode ser colocado como tábua da sal-
vação”. O professor também questiona o destino das águas 
da transposição. Para ele, os canais de integração deverão 
servir essencialmente aos grandes empreendimentos. “O 
projeto é vendido como se fosse chegar à população do 
campo, mas elas são atendidas pelas tecnologias sociais, 
como as cisternas. A transposição não é para isso.”

Varella diz que a transposição pode ser considera “o 
menor dos problemas” do Rio São Francisco. Segundo 
ele, a gestão das águas prevê regras específi cas, respei-
tando o limite dos recursos hídricos. Uma dessas regras 
é o volume de água liberada, que será de 26 metros 
cúbicos por segundo (m³/s), podendo chegar até 128 
m³/s, quando o reservatório de Sobradinho, na Bahia, 
estiver com maior capacidade. “A transposição, princi-
palmente na Paraíba e no Rio Grande do Norte, onde vai 
se dar ao longo do rio, pode democratizar o uso para os 
pequenos agricultores. Esse pode se tornar um grande 
projeto de desenvolvimento regional. A água terá que 
ser outorgada, cobrada respeitando o poder pagador 
dos usuários” (ABr).


