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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.


