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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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