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Em 28 de dezembro de 2012, foi realizada Cessão de Crédito sem Coobrigação com a EGL – Empreendimentos
Gerais Ltda., que totalizaram R$60.613, sendo recebido R$4.865. Em 27 de dezembro de 2013, o valor cedido
totalizou R$33.259 e o recebimento R$2.559. Os contratos objetos de cessão estavam classificados, conforme
Resolução 2.682/99 do Bacen, nos níveis de risco “G” e “H”.

Em 31 de dezembro de 2016, os valores a repassar a EGL – Empreendimentos Gerais Ltda., totalizavam (2015
– R$1.155) e os serviços de cobrança representavam (2015 – R$231).

Os repasses efetuados à EGL – Empreendimentos Gerais Ltda., e os respectivos serviços de cobrança, são
demonstrados abaixo:

Ano Repasses Serviços de cobrança
2009 24.520 4.893
2010 30.382 6.053
2011 23.195 4.618
2012 20.355 4.047
2013 24.606 4.896
2014 19.602 3.899
2015 13.053 2.599
2016 11.053 2.196

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 não foram efetuadas cessões de crédito com transferência
substancial de risco e benefícios para o Banco Itaú BMG Consignado S.A..

(b) Remuneração dos administradores

Conforme descrito na Nota 2.2 (t), 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 .................................................................................................... 9.104 10.419
Contribuição INSS ............................................................................................ 2.635 2.282

Total ................................................................................................................... 11.739 12.701

O Banco BMG não possui benefícios de longo prazo, de pós-emprego, de contrato de trabalho para o seu
pessoal-chave da Administração.

(ii) 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.
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Programa de Liquidez do Fundo Garantidor de Créditos - FGC

O Banco BMG utilizou o programa de liquidez com garantias de direitos creditórios do Fundo Garantidor de
Créditos - FGC, via CDBs de longo prazo.  Em função da mudança do mix de ativos de crédito originados pelo
BMG, vis-à-vis a previsão contratual anteriormente acordada, deixou de ser possível de forma prospectiva a
utilização plena do referido programa. Em função disso, o BMG e FGC firmaram uma transação irretratável, nos
termos do artigo 840 do Código Civil, o que resultou na extinção da utilização do programa e no recebimento
de R$ 360 milhões, reconhecido pelo BMG como outras resultado não operacional.

Acordo de exclusividade com o Grupo Generali

O Banco BMG celebrou acordo de exclusividade com o Grupo Generali (“Generali”) para distribuição de seguros
massificados nos canais próprios do banco e suas afiliadas. O acordo terá prazo de 20 anos com início previsto
para o primeiro trimestre de 2017 e considerando o sucesso do plano de negócio estabelecido, resultando em
recebimento em 30/09/2016 de R$ 164 milhões, reconhecido pelo BMG como resultado não operacional.

Venda da participação no Banco Itaú BMG Consignado S.A.

No dia 29 de setembro de 2016, o Banco BMG S.A. celebrou um contrato de compra e venda de ações com Itaú
Unibanco S.A. por meio do qual o Itaú Unibanco comprometeu-se a adquirir a totalidade da participação detida
pelo BMG no Banco Itaú BMG Consignado S.A., correspondente a 40% do capital total.
O Itaú Unibanco pagará R$ 1,28 bilhão ao BMG, atualizado pela variação do CDI desde 31 de dezembro de
2015 até a data da efetiva transferência das ações, que se dará após aprovação do BACEN.

Em 28 de dezembro de 2016, o Banco BMG S.A. concluiu, após a obtenção da autorizações regulatórias
necessárias e o cumprimento de condições precedentes, a operação de venda para, o Itaú Unibanco S.A., da
totalidade da participação detida pelo BMG no Banco Itaú BMG Consignado S.A, correspondente a 40% do
capital total, pelo valor de R$ 1,46 bilhão, tendo gerado um ganho de R$ 431.091.

Compromissos e Garantias

Os avais e fianças prestadas pelo Conglomerado Financeiro a clientes montam R$ 274.945 (2015 – R$416.213)
e estão sujeitos a encargos financeiros e contra-garantias pelos beneficiários.
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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.


