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BOLSAS
O Ibovespa: +0,74% Pontos: 
86.686,44 Máxima de +1,29% : 
87.159 pontos Mínima estável: 
86.050 pontos Volume: 11,01 
bilhões Variação em 2018: 
13,46% Variação no mês: 2,09% 
Dow Jones: +0,66% Pontos: 
24.962,48 Nasdaq: -0,11% Pon-
tos: 7.210,09 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2485 Venda: R$ 3,2490 
Variação: -0,52% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,32 Venda: R$ 3,42 
Variação: -0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2592 Venda: R$ 
3,2598 Variação: +0,13% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2400 
Venda: R$ 3,3930 Variação: 
-0,29% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,61% ao 
ano. - Capital de giro, 10,47% ao 
ano. - Hot money, 1,14% ao mês. - 
CDI, 6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$v1.332,70 a 
onça-troy (1 onça-troy equivale a 
31,1035 gramas) Variação: +0,05% 
- Ouro BM&F (à vista) Cotação: 
138,600 Variação: +0,07%.

Cotação: R$ 3,2510 Variação: 
-0,73% - Euro (18h35) Compra: 
US$ 1,2325 Venda: US$ 1,2329 
Variação: +0,43% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0010 Venda: R$ 
4,0030 Variação: -0,25% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9500 Ven-
da: R$ 4,1530 Variação: -0,24%.

+1,15% Pontos: 87.590 Máxi-
ma (pontos): 88.035 Mínima 
(pontos): 86.765. Global 40 
Cotação: 884,187 centavos de 
dólar Variação: +0,41%.

“Os homens são como as 
moedas; devemos tomá-
los pelo seu valor, seja 
qual for o seu cunho”.
Carlos Drummond de Andrade 
(1902/1897)
Poeta brasileiro

O ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, reco-
nheceu que “há uma 

preocupação” no governo com 
a possibilidade de “migração 
do crime”, após a intervenção 
federal decretada no Rio de 
Janeiro. Citou, no entanto, 
que isso “acontece sempre 
que as forças de segurança 
agem com mais rigor” em uma 
determinada região. Segundo 
o ministro, a reunião do mi-
nistro da Justiça, Torquato 
Jardim com os secretários de 
segurança do Espírito Santo, 
Minas Gerais e São Paulo é 
fundamental para discutir 
como barrar o deslocamento 
das quadrilhas para os demais 
estados. 

Jungmann: Há preocupação 
com migração do crime do 
Rio para outros Estados

Mas lembrou que “o crime 
já e nacional” e, por isso, “é 
importante a participação dos 
estados” para coibir o avanço 
sobre os demais estados. Jung-
mann afi rmou ainda que o novo 
Ministério da Segurança Públi-
ca, a ser criado pelo presidente 
Temer, irá facilitar este trabalho 
de integração de combate ao 
crime no País, no entrosamento 
e discussão de ações conjuntas 
entre os estados. Sinalizou ain-
da que, na semana que vem, o 
Comandante Militar do Leste, 
general Walter Braga Netto, 
deverá anunciar um plano de 
operação da intervenção. 

Para o ministro, “é um ce-
nário plausível a migração do 
crime”, acrescentando que ela 

já ocorre hoje, por exemplo, 
dentro do próprio Rio de Ja-
neiro, ou em Pernambuco, ou 
Goiás. “E é claro que preocupa”, 
emendou. “Onde você tem uma 
efi cácia maior das forças de 
segurança, o crime migra e nós 
temos sim esta preocupação e 
temos de ter e de cuidar para 
que ela não se corporifi que”, 
prosseguiu o ministro. Ele 
acrescentou que “o presidente 
tem urgência” em anunciar a 
criação do Ministério da Segu-
rança, mas não sei quando será 
anunciado, comentou.

Jungmann afi rmou que não 
há defi nição sobre recursos 
que serão repassados para o 
Rio de Janeiro, por conta da 
intervenção. Ele citou que, 

O presidente Temer é recebido pelo ministro Raul Jungmann, ao chegar para participar da 

reunião do Conselho Militar, na sede do Ministério da Defesa, em Brasília, ontem (22).

para 2018, para as ações de 
Garantia da Lei e da Ordem, 
pela primeira vez, foi incluído 
no orçamento verba de R$ 100 
milhões para ser empregada 
ao longo do ano. Estes recur-

sos, no entanto, ainda não 
começaram a ser usados. Ao 
ser indagado se seria possível 
recuperar a estrutura policial 
do Rio de Janeiro, que estaria 
sucateada por falta de recur-

sos, o ministro da Defesa 
rebateu a tese dizendo que 
“eles têm dinheiro no orça-
mento, porém é preciso mais 
velocidade (na liberação dos 
recursos)” (AE).

O empresário brasileiro 
continua confi ante em rela-
ção à economia e à própria 
empresa. É o que mostra o 
Índice de Confi ança do Em-
presário Industrial (ICEI), 
divulgado ontem (22) pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O indicador 
permaneceu estável em feve-
reiro na comparação com o 
mês anterior, registrando leve 
variação de 59 para 58,8 pon-
tos. Os números revelam que 
a confi ança do empresário é a 
segunda maior desde abril de 
2011, fi cando atrás apenas do 
índice verifi cado em janeiro.

O ICEI de fevereiro está 
4,7 pontos acima da média 
histórica de 54,1 pontos e 5,7 
pontos superior ao registrado 
em fevereiro de 2017. A con-
fi ança é maior nas grandes 
empresas, segmento em que 
o índice alcançou 60,4 pontos. 
Nas médias empresas, o indi-

A confi ança é maior nas 

grandes empresas.

O Ministério da Saúde vai dis-
cutir com estados e organismos 
internacionais a possibilidade 
de ampliar a vacinação de febre 
amarela para todo o país ainda 
neste ano por conta da circu-
lação do vírus em novas áreas. 
O ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, apresentou a propos-
ta ontem (22), em Brasília, 
durante reunião da Comissão 
Intergestores Tripartite.

A sugestão será também 
discutida com organismos 
internacionais, como a OMS 
e a OPAS. Ao apresentar a 
proposta, o ministro defendeu 
que estratégia de vacinar toda 
a população, deve ser feita de 
forma gradual, de acordo com 
as possibilidades dos estados. 
Segundo ele, se a ampliação 
for defi nida, haverá uma pro-
gramação de vacinação para 
cada estado.

Atualmente, alguns estados 
do Nordeste e áreas do Sul 
e Sudeste do país não fazem 
parte das áreas de recomen-
dação de vacina, por não 
apresentarem circulação do 
vírus. Nestes locais devem ser 
vacinados, aproximadamente, 

Ricardo Barros defende 

estratégia de vacinar toda a 

população de forma gradual.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem (22) 
que a votação de um projeto 
que trata do teto salarial de 
servidores dos três Poderes, 
incluindo uma nova regula-
ção para o auxílio-moradia, 
deve ocorrer somente após o 
Supremo julgar ações sobre o 
tema. “Eu defendo que a gente 
espere o julgamento e faça de-
pois, porque a interpretação do 
Supremo sobre esse tema vai 
ser a base do trabalho e não 
adianta legislar de uma forma 
e o Supremo interpretar de 
outra”, disse.

As declarações foram dadas 
após reunião na manhã de 
ontem, com a ministra Cár-
men Lúcia, da qual também 
participaram o presidente da 
comissão especial sobre super-
salários na Câmara, deputado 
Benito Gama (PTB-BA), bem 
como a procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, e o 
corregedor nacional de Jus-
tiça, João Otávio Noronha. A 
reunião foi marcada um dia 
depois do STF ter divulgado 
a pauta de julgamentos para 
o próximo mês, constando o 
julgamento, em 22 de março, 
de cinco ações que podem 
ter impacto sobre os salários 

Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia.

Transações pelo Facebook
Os clientes do Banco do Brasil 

poderão fazer transações bancárias 
diretamente pelo Messenger, apli-
cativo de mensagens instantâneas 
do Facebook, sem precisar utilizar 
o serviço de internet banking ou 
o aplicativo do banco. A troca de 
informações nas interações com 
os clientes são criptografadas de 
ponta a ponta. A ferramenta será 
iniciada com um projeto-piloto 
com cerca de mil clientes e um 
grupo de funcionários do banco. 
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Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.
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Brasília - Em visita ao Brasil, 
o chanceler italiano Angelino 
Alfano disse ontem (22), que 
seu país espera uma solução 
para o caso Cesare Battisti, 
condenado na Itália a prisão 
perpétua por envolvimento 
em quatro homicídios. “A Itália 
segue com máxima atenção a 
evolução do tema Battisti na 
instância da Justiça brasilei-
ra”, disse ele após reunir-se 
com o ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes. Ele 
acrescentou que essa é uma 
questão “muito sentida” em 
seu país.

Battisti permanece no Brasil 
graças a um decreto editado 
em 2010 pelo então presiden-
te Lula. O Supremo Tribunal 
Federal (STF) discute se o 
presidente Temer pode revogar 
essa decisão. Na semana passa-
da, a Advocacia Geral da União 
(AGU) enviou um parecer ao 
ministro relator do caso, Luiz 
Fux, no qual sustenta que tal 
decisão é decisão “soberana” do 
governo brasileiro. O Ministério 
da Justiça tem entendimento 
semelhante.

Chanceler italiano,

Angelino Alfano.
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Mateus Bonomi/AGIF/Estadão Conteúdo

Marcola mandou 
matar líderes do PCC

São Paulo - Bilhete apreendido 
no domingo com uma pessoa que 
visitava os presos na Penitenciá-
ria 2 de Presidente Venceslau, 
indica que Marco Willians Herbas 
Camacho, o Marcola, foi quem 
mandou matar Rogério Geremias 
de Simone, o Gegê do Mangue, 
de 41 anos , e Fabiano Alves de 
Souza, o Paca, de 38, no Ceará, na 
semana passada, em uma reserva 
indígena no Ceará. 

Segundo o bilhete, um trafi cante 
conhecido como Fuminho teria 
executado Gegê e Paca, dois in-
tegrantes do PCC que eram, até 
então, as mais importantes lide-
ranças soltas.  “Cabelo Duro deixou 
nois ciente que o Fuminho mandou 
matar o GG e o Paka Inclusive. Os 
irmãos estavam roubando (sic)”, 
diz o bilhete.

Os líderes mortos no Ceará 
viveram nos últimos meses numa 
mansão no Condomínio de Luxo 
Alphaville, no Porto das Dunas, 
em Aquiraz. A dupla comprou uma 
casa no local por R$ 2 milhões, em 
um pagamento em dez cheques de 
R$ 200 mil (AE).

Brasília - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
negou ontem (22), qualquer 
intenção do governo em criar 
um novo imposto para fi nanciar 
a segurança pública. “Não há 
a menor possibilidade de se 
fazer imposto para segurança. 
O Ministério da Fazenda e o 
governo não estudam esse tipo 
de tributo, nenhuma proposta 
chegou à Receita. Evidente-
mente, aumentos de impostos 
são decididos pelo Congresso, 
não está nos planos do governo 
qualquer elevação de imposto 
neste ano”, enfatizou, em en-
trevista à Rádio Itatiaia (MG). 

Meirelles avaliou que a inter-
venção federal na Segurança 
Pública do Estado do Rio de 
Janeiro é uma medida “ne-
cessária e fundamental”. Ele 
considerou a intervenção como 
um primeiro passo, já que o 
Brasil inteiro precisaria de um 
programa de reestruturação na 
segurança. “Acredito que o pre-
sidente Temer agiu no melhor 
interesse público (ao decretar a 
intervenção). Reformas não são 
populares, mas medidas como 
essa têm apoio da população”, 
acrescentou. 

Ainda assim, Meirelles, admi-
tiu que a não aprovação da Re-

Confi ança do empresário é a 
segunda maior desde abril de 2011

tável, houve alta na confi ança 
industrial em 18 de 32 setores 
pesquisados. “O resultado de 
fevereiro mostra uma acomo-
dação da confi ança, após seis 
meses consecutivos de cres-
cimento. Assim, a confi ança 
do empresário permanece 
elevada”, afi rma o economista 
da CNI, Marcelo Azevedo. 

Os indicadores mostram 
que os empresários percebem 
melhora em suas condições 
de negócios e, mesmo com o 
leve recuo em relação às ex-
pectativas, seguem otimistas. 
O ICEI antecipa tendências 
de investimento na indústria. 
Empresários otimistas em 
relação ao desempenho pre-
sente e futuro das empresas e 
da economia tendem a investir 
mais. O índice atual indica ten-
dência de recuperação da ati-
vidade, criação de empregos 
e aceleração do crescimento 
econômico (SJ/CNI).

cador foi de 58,3 pontos e, nas 
pequenas, de 55,9.

Apesar de o índice como 
um todo ter permanecido es-

Chanceler da Itália pede 
solução para caso Battisti

Aloysio não citou o caso 
Battisti em sua fala. O minis-
tro brasileiro cumprimentou 
a Itália por sua presença no 
conselho das Nações Unidas e 
seu trabalho no acolhimento de 
refugiados. Ele informou, ainda, 
que o país europeu acenou com 
a possibilidade de ampliar par-
cerias com o Brasil na produção 
de equipamentos militares, 
como carros de combate (AE).

Câmara aguarda STF antes 
de votar auxílio-moradia

de membros do Judiciário, 
incluindo quatro sobre auxílio-
-moradia relatadas pelo minis-
tro Luiz Fux.

Segundo Maia, na reunião foi 
feita uma apresentação sobre 
os salários recebidos por mem-
bros do Judiciário. 

Atualmente, todos os juízes 
brasileiros têm direito a receber 
o auxílio moradia, hoje no valor 
de R$ 4,3 mil, por força de deci-
são liminar concedida por Fux, 
que entendeu que o auxílio-
-moradia está previsto na Lei 
Orgânica da Magistratura. De 
acordo com a Advocacia-Geral 
da União (AGU), o custo anual 
do auxílio é de aproximada-
mente R$ 435 milhões (ABr).

Não é possível criar 
imposto para segurança

forma da Previdência em 2018 
- em decorrência justamente da 
intervenção - impede a redução 
de despesas com as aposenta-
dorias em 2019. Segundo o mi-
nistro, isso obrigará a um corte 
de despesas de outras áreas no 
Orçamento do próximo ano. “O 
teto de gastos estabelece um 
limite para crescimento das 
despesas a cada ano. Por isso, 
a ausência de economia com a 
Reforma da Previdência terá 
que ser acomodada”, confi rmo 
o ministro. 

Meirelles repetiu ainda que, 
ao contrário do que foi estuda-
do inicialmente, o governo não 
irá suspender a intervenção 
do Rio para votar a reforma 
previdenciária (AE).

Vacinação de febre amarela poderá 
ser ampliada para todo o país

34 milhões de pessoas, sendo 
11 milhões nas regiões Sul e 
Sudeste, além de 23 milhões no 
Nordeste. Agora, o ministério 
estuda incluir todos os estados 
do país como Área Com Reco-
mendação de Vacinação. 

O Ministério da Saúde aguar-
da o funcionamento da nova 
fábrica da Libbs Farmacêutica, 
em São Paulo, que poderá pro-
duzir mais 4 milhões de vacinas 
por mês. Entre 1º julho de 2017 
e 20 de fevereiro deste ano, 
foram confi rmados 545 casos 
de febre amarela no país, com 
164 óbitos (ABr).
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Uma mulher que 

cumpria media 

cautelar foi colocada 

em liberdade porque 

tinha um fi lho pequeno 

que precisava de sua 

presença em casa. 

Outra mulher foi recon-
duzida à cela depois 
de ar a luz em um 

hospital. A primeira é acusada 
de participar de um esquema 
milionário que é suspeito de 
desviar milhões dos cofres 
públicos. A segunda foi presa 
com uma pequena quantidade 
de maconha, mas que, segundo 
a autoridade policial, era uma 
trafi cante de droga. 

A primeira era conhecida 
pela aparição constante nas co-
lunas sociais, experimentando 
caríssimos vestidos de grife e 
dançando em um refi nadíssimo 
restaurante parisiense. Ao seu 
lado membros da elite econô-
mica e política. Muitos porta-
vam guardanapos na cabeça e 
curtiam a vida ao som de Na 
Boquinha da Garrafa. A outra 
era totalmente desconhecida 
a não ser do bairro em  que 
morava e de alguns prisio-
neiros  empilhados em uma 
das prisões que se espalham 
pelo país. 

Entre elas havia uma dife-
rença de qualidade. A mesma 
que separou quem podia sair 
no fi nal do ano e os que não 
podiam. Presos da elite obti-
veram da justiça o benefício 
do indulto natalino e foram 
passar as festas do fi nal do ano 
com familiares e amigos. Não 
pesou terem praticado crime 
com violência e grave ameaça. 
Milhares de outros não obtive-
ram o mesmo benefício e por 
isso apodrecem nas masmorras 
do país. 

Uns são defendidos por fa-
mosos e caríssimos escritórios 
de advocacia, conhecedores 
da lei e dos que a aplicam. 
Não importa de onde vem o 
dinheiro que custeia, o que 
vale é o resultado: livrar-se das 
grades. São craques em impe-
trar recursos de toda ordem, 
e buscam na legislação tudo o 
que for possível para manter o 
cliente fora das grades. 

O exemplos são inúmeros, 
seja um que roubou uma cons-
trução de um fórum, outro que  
pegou propina na abertura de 
uma avenida, transferiu di-
nheiro para o exterior e ainda 
outros crimes de corrupção. 
Ficam décadas, repito, déca-
das esperando em liberdade  
o que os cultores do direito 
repetem como um mantra 
“até o processo transitar em 
julgado” - Hare Krishna. Na 
outra ponta do barco social, a 
turma da planície  espera uma 

ação da defensoria pública que 
raramente aparece por lá. 

Teoricamente a lei é igual 
para todos, como se espera 
de uma república. Contudo 
são criminosos de qualidade 
diferente e por isso têm trata-
mento diferenciado. Episódios 
como esses retomam a antiga 
concepção na qual as relações 
fundamentais  são relações 
entre o inferior e o superior, ou 
das relações entre senhores e 
escravos, tenham eles a etnia 
que tiverem. Essas práticas são 
originárias da antiguidade e já 
deveriam ter sido enterradas 
desde o fi nal do século 18. Mas 
ainda que os livros e as cons-
tituições digam o contrário, a 
qualidade entre os apenados 
persiste no mundo atual e o 
Brasil é um desses cenários. 

O que vale é a tradição ou é 
a razão ? Pressupõem –se que 
as únicas leis legítimas  seriam 
as derivadas da razão e nunca 
as legadas pela tradição. Só 
são válidas as leis aplicáveis  
a todos, sem exceção. Todos 
os privilégios são, portanto, 
ilegítimos e inaceitáveis. Du-
rante séculos a tradição foi 
o condutor da sociedade  e 
graças a ela milhões de  seres 
humanos nunca usufruíram 
dos direitos que deveriam ser 
iguais para todos. 

Graças a isso persistiu o 
trabalho servil, os impostos 
cobrados com violência, a ex-
clusão da maioria dos palácios, 
e até mesmo o direito do senhor 
feudal dormir a primeira noite 
com uma noiva do seu feudo. 
Os jornalistas são os respon-
sáveis, entre outras coisas, de 
retratar a qualidade dos que 
ocupam de maneira provisó-
ria ou permanente o sistema 
prisional. Estão atentos ao 
entra e sai dos defensores e 
dos defendidos. Oas primei-
ros prestam contas aos seus 
clientes de seus recursos nos 
tribunais, sejam quais forem. 

Os segundos recebem as 
benesses de cumprir prisões 
cautelares em casa, com ou 
sem o uso das tornozeleiras 
eletrônicas. Mas próximos da 
piscina, jardim, churrasquei-
ra, netfl ix e outras vantagens 
difícieis, mas não impossíveis, 
de se conseguir em uma pe-
nitenciária. A razão aponta 
para o confl ito de interesses 
quando um reú da eite tem 
ligações diretas ou indiretas 
com os julgadores em qualquer 
instância. 

Já a tradição aponta que um 
compadre tem que ajudar o 
outro, que um padrinho deve 
libertar o pai de um afi lhado.  
Ou afi lhada.

 
(*) - É editor chefe e âncora
do Jornal da Record News,

em múltipla plataforma.
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De acordo com um levan-
tamento realizado pelo 
Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), 
três em cada dez (30%) con-
sumidores já venderam o ticket 
refeição que recebem de seu 
empregador, mesmo que oca-
sionalmente (15%). 

O levantamento demonstra 
que há uma série de razões 
para explicar esse compor-
tamento de vender o ticket 
refeição, todas elas ligadas de 
alguma forma a necessidade 
de consumir ou aumentar a 
renda pessoal. Na avaliação 
dos próprios entrevistados, 
29% tomam essa atitude para 
complementar a renda e 25% 
para realizar compras no dia 
a dia. Outros 22% o fazem 
para pagar contas ou dívidas 
e 22% poupam o dinheiro que 
recebem em troca.

“Além de ser uma prática 
ilícita, tanto para quem vende 
quanto para quem compra, 

Presidente turco também quer voltar com crime de adultério.

A reintrodução do crime 
de adultério e a punição de 
“castração” para pedófilos 
voltou a ser debate na Turquia 
pelo presidente, Recep Tayyip 
Erdogan. O mandatário disse 
que cometeu um “erro” quando 
deixou de lado, em 2004, um 
projeto de lei que reintroduziu 
o crime de adultério, para acele-
rar as negociações de adesão à 
União Europeia. As concessões 
a Bruxelas, porém, resultaram 
na adesão completa da Turquia 
à UE, após uma negociação que 
durou cerca de 12 anos e hoje 
está virtualmente suspensa.

‘’Devemos considerar a intro-
dução de algumas regras sobre 
o adultério e, talvez, considerá-
-la junto com a questão do as-
sédio’’, afi rmou Erdogan. “Uma 
questão sobre a qual a Turquia é 
diferente da maioria dos países 
ocidentais”, disse. A proposta 

Para o Papa Francisco, os jovens precisam se sentir amados.

O papa Francisco publicou 
ontem (22) sua mensagem 
para a Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) de 2018 e 
advertiu sobre o atual medo 
que os jovens têm de não 
serem aceitos pelo que são e 
que muitos estão se tornando 
obsessivos em receber “curti-
das” nas redes sociais. A Igreja 
Católica realiza a JMJ em nível 
diocesano em 25 de março, e a 
mensagem é um “passo a mais 
no processo de preparação 
para a JMJ do Panamá, que se 
realizará em janeiro de 2019”, 
escreveu o papa. 

Ele disse que atualmente 
muitos jovens se sentem atin-
gidos por receios e que em 
muitos ‘existe um profundo 
medo de não serem amado e 
queridos pelo que são’. “Muitos 
jovens fazem continuamente 
‘photoshop’ das suas imagens, 
escondendo-se por trás de 
máscaras e identidades falsas, 
chegando quase a tornar-se, 
eles próprios, um ‘fake’, uma 
identidade falsa”, alertou.

O papa, que costuma usar 
uma linguagem coloquial e 

Já tem algum tempo que tanto a Uber quanto a Airbus vêm 

falando de tomar os ares das cidades com veículos voadores.

O diretor executivo do Uber, 
Dara Khosrowshahi, explicou, du-
rante um fórum em Tóquio, que 
o “taxi-aéreo” estará disponível 
em até 10 anos. “Os progressos 
tecnológicos estão indo além do 
esperado”, disse. Os primeiros 
testes para o “Uber Air” estão 
programados para acontecer nos 
Estados Unidos em 2020, mas 
para o CEO, entre cinco e 10 anos 
já será possível comercializá-lo. 
Sua intenção é que durante os 
Jogos Olímpicos de 2028, o ser-
viço já esteja em operação. 

Para acelerar a locomoção 
nas cidades, o Uber utilizará 
aparelhos voadores elétricos 
autônomos capazes de levantar 
voo e aterrissar na vertical, 
como os helicópteros. O serviço 
funcionará da mesma maneira 

Xerife autoriza 
agentes com fuzis 
em escolas nos EUA

Após o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, ter cogitado 
a ideia de armar professores para 
evitar tiroteios em colégios, o xerife 
do condado de Broward, palco de um 
massacre com 17 mortos na semana 
passada, determinou que guardas 
escolares passem a usar fuzis para 
proteger os alunos.

A decisão chega uma semana 
depois do tiroteio na Marjory Sto-
neman Douglas High School, em 
Parkland, cidade da Flórida que fi ca 
no condado de Broward. 

“Nossos agentes qualifi cados e 
treinados carregarão fuzis em terri-
tórios escolares daqui para frente”, 
declarou o xerife Scott Israel. O 
policial garantiu que a medida será 
feita de forma “segura”. “Precisamos 
estar aptos a derrotar qualquer 
ameaça”, acrescentou. Na última 
quarta-feira (21), durante um encon-
tro com alunos de escolas atingidas 
por tiroteios, o presidente Trump 
pedira um controle mais rígido dos 
antecedentes de compradores de ar-
mamentos, mas também defendera 
armar professores.

“Vamos analisar isso com rigor. 
Muita gente será contra, mas muitos 
serão a favor”, disse. A política norte-
-americana vem sendo cada vez mais 
pressionada a restringir a venda de 
armas por causa dos recorrentes ti-
roteios no país, como o de Parkland e 
o de Las Vegas, em outubro passado. 
Nos dois casos, as armas haviam sido 
compradas legalmente e equipadas 
com um acessório que aumenta seu 
poder de fogo. Atualmente, todas 
as escolas dos Estados Unidos são 
“gun free zones”, ou seja, áreas onde 
é proibido portar armas (ANSA).
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A prática de vender vale 
refeição é comum entre

os trabalhadores brasileiros
Apesar de a comercialização de benefícios como ‘vale restaurante’ e ‘vale alimentação’ ser 
caracterizada como crime de estelionato e punível até mesmo com a demissão por justa causa, a 
prática é comum entre os trabalhadores brasileiros

contra 39% que são mais cui-
dadosos nesse sentido. Outra 
constatação é que 49% dos 
entrevistados gastam, ainda 
que ocasionalmente, o valor 
do ticket refeição com outras 
fi nalidades além do almoço 
nos dias de expediente, como 
café da manhã e lanches em 
padarias, saídas aos fi ns de 
semana, entre outros gastos 
relacionados ao lazer, e por 
isto o valor acaba antes do fi m 
do mês.

O educador fi nanceiro do 
portal ‘Meu Bolso Feliz’, José 
Vignoli, explica que adminis-
trar os gastos com o ticket re-
feição é importante e faz parte 
da boa gestão do orçamento 
pessoal. “O Ticket restauran-
te pode ser considerado uma 
parte da renda do trabalhador. 
Portanto, deve ser gerido com 
sabedoria, da mesma forma 
que se faz com o salário. É 
preciso estipular metas diárias 
de gastos, respeitar esse limite 
e acompanhar o saldo” (SPC/
CNDL).

trocar o ticket refeição por 
dinheiro é mau negócio, pois 
sempre existe um percentual 
de desconto exigido pelo 
comprador, o que faz com 
que com o consumidor perca 
parte do valor real do bene-
fício. Segundo a legislação 
trabalhista, é um benefício 
que deve ser utilizado exclusi-
vamente para alimentação em 
restaurantes ou fazer compras 

em supermercados”, explica 
a economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti.

O mesmo estudo ainda 
mostra que parte considerável 
dos trabalhadores não exerce 
qualquer controle sobre o uso 
do vale refeição ou vale ali-
mentação. Mais de um terço 
dos consumidores (36%) não 
costuma analisar os gastos 
que fazem com esse benefício 

Papa e a obsessão de jovens em 
receber “curtidas” na internet

moderna quando fala com os 
jovens, disse ainda que “muitos 
têm a obsessão de receber o 
maior número possível de ‘likes’ 
(curtidas). E desta sensação de 
desajustamento, surgem mui-
tos medos e incertezas”. Para 
ele, os jovens temem não conse-
guir encontrar uma segurança 
afetiva e “frente à precariedade 
do trabalho”, muitos têm medo 
a não alcançar uma situação 
profi ssional satisfatória e não 
cumprir os seus sonhos. 

“Não deixeis, queridos jovens, 
que os fulgores da juventude se 
apaguem na escuridão duma 
sala fechada, onde a única jane-
la para olhar o mundo seja a do 
computador e do smartphone”, 
aconselhou. O pontífi ce con-
cluiu a sua mensagem dizendo 
que a JMJ é para os corajosos e 
não para jovens que só buscam 
comodidade, recuando à vista 
das difi culdades. “Aceitam o 
desafi o?”, perguntou Francisco 
(ABr/EFE).

Erdogan defende ‘castração’ 
química para pedófi los

de lei sobre o adultério foi in-
cluída nas reformas do governo 
AKP, mas, após oito anos, foi 
colocada de lado entre fortes 
controvérsias e pressão da UE. 
Outra legislação discutida diz 
respeito à pedofi lia, depois de 
algumas notícias terem abalado 
o país.

De acordo com uma pesquisa 
realizada pela oposição, os ca-
sos de abuso infantil na Turquia 

chegariam a mais de 300 mil 
por ano, com apenas 5% seriam 
denunciados. Para os acusados 
de pedofi lia, o Executivo sugere 
“castração química” e criou até 
uma comissão para lidar com 
isso, envolvendo seis ministé-
rios. As penas serão reforçadas, 
porque segundo Erdogan “As 
feridas infl igidas à sociedade 
são como as de um assassinato” 
(ANSA).

Uber quer lançar projeto de
‘táxi-voador’ em 10 anos

que um Uber convencional e 
poderá ser solicitado através do 
próprio aplicativo. A ideia, que 
surgiu há alguns meses, está 
de acordo com o que as outras 
empresas planejam. 

A Airbus anunciou recente-
mente seu protótipo de drone-
-táxi, assim como a Boeing. Já 
a Vodafone tem projetos para 

criar drones de segurança para 
monitorar a atividade de carros. 
Entretanto, o projeto poderá en-
frentar algumas resistências ao 
redor dos continentes com rela-
ção a segurança dos passageiros.

Em Marrocos, por exemplo, as 
atividades da empresa foram sus-
pensas pela falta de regras con-
cretas sobre o serviço (ANSA).
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Nas próximas eleições os 
contadores têm o dever de 
sanear as contas políticas

Quando pensamos 

no futuro do Brasil, 

somos convidados 

necessariamente a 

refl etir sobre as eleições 

de outubro próximo, dia 

7, primeiro turno, e dia 

28, segundo turno

Nestes dias, o povo deve 
escolher seus repre-
sentantes para a  Presi-

dência da República, governos 
estaduais e do Distrito Federal, 
bem como para a  Câmara e 
o Senado Federal.  Faltando 
pouquíssimo tempo para cum-
prirmos o nosso compromisso 
com as urnas, as perguntas 
que surgem são muitas, entre 
elas, uma, em especial, não 
quer calar: qual é o papel do 
Contador nessas eleições em 
meio a uma devastadora crise 
ética que atinge a classe polí-
tica brasileira?

Muito embora o quadro 
eleitoral ainda não esteja 
totalmente defi nido, fi camos 
receosos quanto ao cenário que 
se confi gurará para as eleições 
de 2018. Mas, sendo ele qual 
for, a atuação do Contador 
assume extrema importância, 
visto que, na prática, ele é o 
profi ssional responsável pela 
prestação de contas da campa-
nha dos partidos e candidatos, 
e por conseguinte, o agente 
saneador dos desvios e mau 
uso do dinheiro público. 

É importante lembrar que 
qualquer inconsistência de 
dados não só pode prejudicar 
o Contador, como também o 
candidato ou o partido. Mas o 
lado bom da questão é que com 
uma ação efi ciente, responsá-
vel e confi ável, o Profi ssional da 
Contabilidade poderá devolver 
à sociedade aquilo por que ela 
tanto clama: transparência e 
ética.

Assim, o Contador que pre-
tende participar do próximo 
pleito eleitoral, independente-
mente de sair como candidato, 
assessor ou administrador, 
está obrigado a prestar contas 
ao TSE. Quem dita a regra é 
a Resolução nº 23.406/2014, 
que trata da arrecadação e dos 

gastos por partidos políticos, 
comitês financeiros, candi-
datos e sobre a prestação de 
contas das eleições. 

De acordo com o parágrafo 4º 
do artigo 33 da norma, a pres-
tação de contas das eleições 
deve ser obrigatoriamente 
assinada pelo candidato e um 
Profi ssional da Contabilidade 
responsável, bem como por 
um advogado, o que os torna 
responsáveis pela veracidade 
dos dados fi nanceiros e contá-
beis declarados durante cada 
campanha.

Segundo dados de uma pes-
quisa feita pelo Instituto Ipsos 
em agosto do ano passado, ape-
nas 6% dos eleitores ouvidos 
afi rmaram se sentir represen-
tados pelos políticos em que 
já votaram. Os demais, 94% 
dos entrevistados, negam essa 
afi rmativa. Para agravar ainda 
mais a situação, a Operação 
Lava Jato, aliada a sucessivos 
escândalos de corrupção, e uso 
indevido do dinheiro público 
para objetivos pessoais fazem 
com que a população se torne 
cada vez mais descrente da 
política e, desta forma, rece-
osa de exercer o seu direito 
de cidadão.

Fatos como estes aumentam 
a responsabilidade do Profi s-
sional da Contabilidade, que 
deve tentar resgatar esse senso 
de cidadania na população bra-
sileira, ao atuar efi cazmente na 
prestação das contas eleitorais 
e partidárias, fazendo rígido 
controle dos gastos, e evitando 
o uso inadequado dos recursos 
arrecadados.

Em harmonia com as normas 
do Tribunal Regional Eleitoral 
e a Justiça Eleitoral que lhe 
dão respaldo legal, a rígida 
fiscalização dos partidos e 
candidaturas poderá devolver 
a confi ança dos cidadãos na po-
lítica e nos políticos brasileiros, 
e este futuro que poderá ser 
promissor está hoje nas mãos 
dos Contadores. Portanto, 
todo cuidado é pouco: trata-se 
do futuro de nossa profi ssão e 
do País.

(*) - É presidente do Sindicato
dos Contabilistas de

São Paulo – Sindcont-SP.

Antonio Eugenio Cecchinato (*)

A - Violência Contra Mulheres
Cada vez mais empresas apoiam o combate à violência contra a mulher 
criando estruturas internas de apoio, tema que será abordado pela em-
presária Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza, no Comitê 
de Diversidade e Inclusão da Amcham. Acontece nesta segunda-feira 
(26), das 14h às 16h. O comitê também conta com a participação de 
Daniela Grelin, diretora-executiva do Instituto Avon, e Carolina Ferra-
cini, gerente de programas para o enfrentamento da violência contra 
mulheres da ONU Mulheres. Entre as ações do Magazine Luiza está um 
disque denúncia para funcionárias que se encontram em situação de 
violência doméstica e familiar.  Na ocasião, Trajano disse que conside-
rava o assunto “longe de nós”, mas que não iria mais “se omitir”. Outras 
informações: (www.amcham.com.br).

B - Livros Universitários
As duas lojas da Livrarias Curitiba [Shopping Leste Aricanduva e Shop-
ping Metrô Tucuruvi] oferecem condições especiais na compra dos livros 
técnicos e universitários. Mais de 400 livros selecionados nas áreas de 
Administração, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Comércio Exterior, 
Direito, Economia, Estatística, Engenharia, Filosofi a, Inglês, Matemática, 
Medicina, Português, Relações Internacionais, Turismo e muitos outros 
segmentos estão com descontos de até 25%. Quem optar pelas compras 
no site (www.livrariascuritiba.
com.br) pode economizar no frete e retirar os produtos em uma das 29 
lojas da rede que fi cam no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. 

C - Tese em Matemática
Estão abertas, até 31 de março, as inscrições para o Prêmio Professor 
Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon 2018. A iniciativa reconhece a melhor 
tese de doutorado na área de matemática defendida no Brasil. Organi-
zada pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, 
em São Carlos, em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática, 
a premiação concede R$ 3 mil ao vencedor. Para se inscrever, o autor 
ou orientador do trabalho deve enviar o arquivo em formato PDF da 
tese defendida e aprovada, bem como artigos provenientes, para o e-
-mail (premiogutierrez@icmc.usp.br). Também é necessário enviar um 
texto, de até 25 linhas, que justifi que, com base em padrões científi cos 
de qualidade, por que a tese merece receber o prêmio. O edital está 
disponível em ((https://web.icmc.usp.br/SVPGRAD/portal/ppgmat/
editalpremiogutierrez.pdf).

D - Vagas para Equipe de TI
A Netshoes, e-commerce controlador das lojas Netshoes, Zattini e sho-
estock, está com mais de 100 oportunidades de emprego para integrar 
sua equipe de tecnologia. Para as vagas abertas, busca-se profi ssionais 
para preencher posições como analista de dados, desenvolvedores, UX 
designers, Scrum Master, entre outras. As inscrições estão abertas e para 
mais detalhes sobre as vagas, os interessados podem acessar (https://
jobs.kenoby.com/gruponetshoes). As oportunidades em aberto são todas 
para trabalhar na sede da Netshoes, em São Paulo, e também estão dis-
poníveis para pessoas com defi ciência. Além de pré-requisitos técnicos 
para cada uma das vagas, a empresa busca profi ssionais que, seguindo 
os valores do grupo, tenham foco no resultado e sejam apaixonadas pelo 
que fazem e queiram fazer parte de uma companhia inovadora. 

E - Global Scholars 
A Cargill abriu as inscrições para mais uma edição do Programa Global 
Scholars, que tem como objetivo formar novos líderes ao redor do mundo. 
Os alunos selecionados contarão com apoio fi nanceiro de 2,5 mil dólares, 
por até dois anos, para auxiliar com quaisquer despesas relacionada à vida 
acadêmica. Além de terem a oportunidade de vivenciar a experiência de 
liderança por meio de seminários, eventos de networking e programa de 
mentoria com executivos da empresa. Para participar, os alunos devem estar 
matriculados entre o segundo e sexto semestre letivo, além de ter uma média 
global acima de 7,5 e profi ciência na língua inglesa. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 20 de maio pelo site (www.cargillglobalscholars.com).

F - Educar para Transformar 
O Instituto MRV está recebendo as inscrições para o programa Educar 
para Transformar, que está em sua terceira chamada pública e apoiará 
quatro iniciativas sociais voltadas para educação. Desta vez tem como mote 
“Educação transformadora com foco no desenvolvimento sustentável”. 
Podem se inscrever instituições e pessoas físicas, dos mais de 20 estados 
onde a MRV Engenharia atua. A iniciativa objetiva fomentar boas ideias de 
projetos sociais e potencializa ainda mais as atividades do Instituto MRV. 
O Instituto MRV acredita no poder transformador de projetos educação e 
sustentabilidade. Os temas são as bandeiras nas quais aposta para o cres-
cimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Informações: (http://
www.institutomrv.com.br/pt/chamadapublicadeprojetos).

G - NRF Retail’s 
Uma delegação do Brasil seguiu rumo a NRF Retail’s Big Show com o ob-

jetivo de se atualizar de todas as tendências, novas tecnologias e soluções 
específi cas para o varejo. E para amplifi car todo esse conhecimento ao 
mercado brasileiro nasce o 1º SuperFórum. O evento, que será um dos 
maiores encontros pós-NRF do país, reunirá empresários, profi ssionais e 
imprensa para debater os possíveis caminhos para o desenvolvimento e 
crescimento desse setor no Brasil. O fórum, idealizado e produzido pela 
DMCard, será realizado no dia 1º de março, no Expo Center Norte. Uma 
oportunidade para que os executivos tomadores de decisão possam se 
atualizar e acompanhar o que acontece pelo mundo. O principal objetivo 
do evento é colaborar com o desenvolvimento do varejo supermercadista 
no Brasil. Informações: (www.primeirosuperforum.com.br).

H - Dom João VI
A Câmara dos Deputados abriu inscrições para os concursos de desenho e 
vídeo com o tema “A aclamação de Dom João VI, a construção do Estado 
brasileiro durante seu reinado e o modo como esses eventos infl uen-
ciaram a independência do Brasil”. Podem participar do concurso de 
desenho estudantes matriculados do 5º ao 9º ano do ensino fundamental 
de escolas públicas e privadas de todo o País. Já o concurso de vídeo é 
destinado a alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas que 
ainda não tenham completado 18 anos. A participação pode ser indivi-
dual ou em grupo. Inscrições e Informações:(http://www2.camara.leg.
br/comunicacao/camara-noticias/camara-destaca/200-anos-de-indepen-
dencia-do-brasil/2018-dom-joao-vi/camara-abre-concursos-de-desenho-
-e-video-para-homenagear-os-200-anos-da-aclamacao-de-dom-joao-vi).

I - Espaços de Trabalho
Lançado em janeiro deste ano, o projeto Acessa Campus busca estimular 
o empreendedorismo paulista com a criação de um espaço público para 
trabalho compartilhado - iniciativa adotada globalmente e conhecida como 
coworking. Interessados em ocupar uma das 80 posições disponíveis poderão 
fazer inscrição pelo site (www.acessasp.sp.gov.br/acessacampus). Podem 
participar pessoas físicas, Microempreendedores Individuais e empresas de 
micro e pequeno portes. Esse primeiro Acessa Campus surge em parceria com 
o Centro Paula Souza, AcessaSP e a Fundação Telefônica Vivo. Com 18 anos 
de funcionamento, o AcessaSP, da Prodesp, oferece computador e internet 
grátis para a população e já realizou 97 milhões de atendimentos até hoje. 

J - Negócios em Química
Estão abertas as inscrições para o programa Imagine Chemistry, desenvol-
vido pela unidade de negócio de Especialidades Químicas da AkzoNobel. 
Os projetos devem ser enviados por meio de uma comunidade online 
exclusiva. O desafi o é uma oportunidade para empresas iniciantes ou 
grupos de pesquisadores e cientistas solucionarem os desafi os reais da 
indústria e criarem oportunidades sustentáveis de negócios em Química. 
Os vencedores ganharão acordos para ajudar a colocar suas ideias no mer-
cado. Convocadas soluções dentro das áreas de tecnologias sustentáveis 
de pequenas partículas; instalações químicas sem águas residuais; fábricas 
inteligentes de produtos químicos; revoluções na produção de clorato; 
tecnologias sustentáveis de pós químicos e plataformas para surfactantes 
com impacto ambiental zero. Saiba mais em: (www.imaginechemistry.com).

A - Violência Contra Mulheres
Cada vez mais empresas apoiam o combate à violência contra a mulher 

D - Vagas para Equipe de TI
A Netshoes, e-commerce controlador das lojas Netshoes, Zattini e sho-

As receitas do banco com tarifas cresceram 9% em 2017

(R$ 25,794 bilhões).

O lucro l íqu ido  sem 
ajuste ficou em 11,01 
bilhões, com expansão 

de 37,1%. O resultado teve 
impacto do aumento das 
rendas de tarifas, da redução 
das despesas de provisão 
(recursos reservados para o 
caso de inadimplência) e das 
despesas administrativas. As 
receitas do banco com tarifas 
cresceram 9% em 2017 (R$ 
25,794 bilhões), comparado 
ao ano anterior (R$ 23,794). 

Esse crescimento foi resul-
tado “dos esforços de aumen-
to do relacionamento com os 
clientes e da qualificação das 
contas correntes com maior 
uso de produtos e serviços”. 
O banco destacou as tarifas 
relacionadas à administração 
de fundos (26,5%), reflexo da 
elevação dos recursos admi-
nistrados que passaram de R$ 
730,9 bilhões em dezembro de 
2016 para R$ 864,5 bilhões 

A expectativa mediana dos consumidores brasileiros 
- em fevereiro - para a infl ação nos próximos 12 meses 
fi cou em 5,9%. A taxa é a mesma da pesquisa anterior, 
quando foi atingido o menor nível desde setembro de 
2007 (5,2%). Na comparação com fevereiro de 2017, 
houve recuo de 1,9 ponto percentual porque naquela 
ocasião a infl ação esperada era de 7,8%. Os dados 

foram divulgados ontem (22), no Rio de Janeiro, pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV).

Infl ação ofi cial em 2017 foi de 2,95%. Segundo a 
FGV, a expectativa dos consumidores mantém-se na 
faixa dos 5%, mesmo com a infl ação ofi cial do país 
tendo fi cado em 2,95% em 2017 e a expectativa do 
mercado para 2018 ser hoje inferior a 4% (ABr).

Recuou a 
pontualidade de 
pagamentos das 
pequenas 

A pontualidade de paga-
mentos das micro e pequenas 
empresas atingiu 95,2% em 
janeiro. Isto signifi ca que a cada 
1.000 pagamentos realizados 
no mês passado, 952 foram 
quitados à vista ou com atraso 
máximo de sete dias. Este ní-
vel de pontualidade foi menor 
que o verifi cado em dezembro 
(95,7%), e situou-se pratica-
mente no mesmo patamar ob-
servado em janeiro/17 (95,3%).  

De acordo com os economis-
tas da Serasa Experian, esse 
recuo é típico do período. Com 
o caixa pressionado pelo paga-
mento do 13º salário no fi nal do 
ano, pelo pagamento de férias e 
pela queda sazonal da atividade 
econômica durante o início de 
ano, tornam mais evidentes 
as difi culdades em manter os 
pagamentos em dia.

As micro e pequenas em-
presas do setor comercial 
apresentaram o maior nível de 
pontualidade de pagamentos: 
96,3%. Nas indústrias a pontua-
lidade foi de 94,7% e nas micro 
e pequenas empresas do setor 
de serviços foi de 93,7% em 
2017. O valor nominal médio 
dos pagamentos em dia cresceu 
6,8% em janeiro na comparação 
com o mesmo mês do ano ante-
rior: R$ 2.089 contra R$ 1.960 
(Serasa Experian). 

O tomate apresentou altas signifi cativas em janeiro e pode 

pesar no orçamento dos brasileiros nos próximos meses.

A análise feita por técnicos 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) apon-
ta que o tomate apresentou al-
tas signifi cativas nas Centrais 
de Abastecimento em janeiro 
e pode pesar no orçamento 
dos brasileiros nos próximos 
meses. Os dados estão no 2º 
Boletim Hortigranjeiro, divul-
gado ontem (22), que inclui os 
preços de diversas variedades 
de produtos e o consumo nas 
grandes cidades. 

De acordo com o boletim, o 
percentual de alta nas capitais 
chegou a 95,6% em Vitória, 
83% em Belo Horizonte, 77,7% 
em Goiânia e 66,1% no Rio de 
Janeiro. Nos demais merca-
dos, o percentual fi cou na casa 
dos 33,8% em São Paulo, de 
31,1% em Curitiba, de 39,8% 
em Recife e de 35,85% em 
Fortaleza. 

Quem pode salvar as contas 
da feira é o mamão, que teve 
queda de preço e grande oferta 
em janeiro. “É esperado que 
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Banco do Brasil teve lucro líquido 
de R$ 11,1 bilhões em 2017

O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de R$ 11,1 bilhões em 2017, valor 54,2% maior que 
o verifi cado em 2016

bilhões do trimestre anterior. 
O saldo da carteira de 

crédito rural ampliada alcan-
çou R$ 159,7 bilhões, o que 
representa crescimento de 
6,1% em relação ao mesmo 
trimestre de 2016. Segundo 
dados do Sistema Nacional 
de Crédito Rural, o Banco 
do Brasil tinha 60% de parti-
cipação nos financiamentos 
desse segmento em dezembro 
de 2017.

No quarto trimestre de 2017, 
a inadimplência das operações 
acima de 90 dias fi cou em 
3,7%. Foi o segundo trimestre 
consecutivo de redução. Em 
junho, a inadimplência estava 
em 4,1% e, em setembro, em 
3,9%. As despesas com pro-
visão caíram pelo quarto tri-
mestre consecutivo. Em 2017, 
o banco registrou provisões no 
total de R$ 25,3 bilhões, valor 
19,9% inferior se comparado 
com o de 2016 (ABr).

no final do ano passado, com 
alta de 18,3% em 12 meses.

No quarto trimestre de 
2017, o lucro líquido ajustado 
foi de R$ 3,2 bilhões, o que 
mostra desempenho 82,5% 
superior ao do mesmo trimes-
tre do ano anterior - R$ 1,7 

bilhão - e o maior resultado 
trimestral desde 2012. A 
carteira de crédito ampliada 
(empréstimos mais as opera-
ções com títulos, valores mo-
biliários privados e garantias) 
chegou a R$ 681,3 bilhões no 
quarto trimestre, ante R$ 677 

Tomate segue com alta de preços

nos próximos meses haja uma 
redução do volume plantado, 
em virtude do desestímulo de 
alguns produtores com a pouca 
rentabilidade, aliada à diminui-
ção das fl oradas do período”, 
explica o gerente de Moderniza-
ção do Mercado Hortigranjeiro 
da Conab, Erick Farias.

“Verifi camos preços meno-
res principalmente no Rio de 

Janeiro, com baixa de 10,68”. 
A fruta também caiu de preço 
nos estados de SP (0,24%), 
ES (6,61%), PE (0,37%) e PR 
(8,95%). O mamão só apre-
sentou leve alta nos mercados 
atacadistas de Minas Gerais 
(0,92%) e Ceará (8,45%). 
No estado de Goiás, a média 
foi mais alta, com aumento 
de 23,93% no preço (Conab).

Consumidor acredita que infl ação será de 5,4%



www.netjen.com.br

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

agência de confi ança, ou ligue para
netjen@netjen.com.br

T : 3106-4171 F : 3107-2570

Onda de
pós-verdade

Entender o que está se 

passando realmente 

está fi cando muito 

difícil, pois para cada 

fato sempre surgem 

várias versões, como por 

exemplo, a intervenção 

da segurança no Rio

Está nitidamente visível 
que algo precisava ser 
feito, mas muitas vozes 

surgem se contradizendo, 
questionando se essa medida 
era necessária ou não e se irá 
criar problemas. A insegurança 
é o grande dilema. As pessoas 
fi cam comentando na espe-
rança de que haja bom senso, 
seriedade e efi ciência, mas 
tudo permanece no marasmo e 
o país, estagnando. A situação 
é dramática. 

O que tem chamado a aten-
ção é mesmo o aumento da 
violência, guerra de facções, 
estouros de caixas eletrônicos, 
roubo de cargas, assalto ao 
transporte de valores. Uma 
guerrilha desenfreada pelo 
dinheiro que ameaça destruir 
a nação a partir do Rio e que 
está se espalhando pelo país, 
arruinando as novas gerações 
com drogas e orgias. Que 
futuro poderemos ter? O com-
bate chega atrasado e tem de 
abranger a corrupção e motivar 
a população para a busca de 
uma vida melhor.

A deterioração do Rio de 
Janeiro começou em 1889 
com o ato de inconformismo 
contra a lei Áurea de 1888. 
Poderia ter sido o marco daa 
integração e progresso. Com 
sucessivos governantes sem a 
adequada seriedade e preparo, 
o Rio afundou num mar de lama 
e insegurança, assim como a 
Baía de Guanabara, transfor-
mada numa lixeira. O mundo 
individualista se tornou áspero 
e frustrante por se afastar da 
naturalidade. Como dar bom 
preparo para a vida às novas 
gerações?  

Não basta educar o cérebro 
frontal. Sem o fortalecimento 
do eu interior voltado para o 
bem, domina o sangue frio ir-
responsável. Essa é uma tarefa 
para autoridades, educadores, 
psicólogos e psiquiatras e reli-
giosos. Desde cedo as crianças 
têm de ser preparadas para a 
vida real com disciplina, foco e 
autoconfi ança, para que apren-
dam com as belezas e a lógica 
da natureza para se integrar 
com ela de forma construtiva 
e benefi ciadora, assegurando 
a boa qualidade de vida.

O ser humano tem de fazer 
uso de suas faculdades e ca-
pacitações. Para entender o 

mundo não pode se acomodar 
indolentemente. Tem de se 
movimentar. Diz a teoria da 
“cognição preguiçosa”, criada 
pelo psicólogo Daniel Kahne-
man, que as pessoas tendem a 
ignorar fatos, dados e eventos 
que obriguem o cérebro a um 
esforço adicional. 

Ao concentrar seus esforços 
unilateralmente no desenvol-
vimento do cérebro frontal, o 
ser humano destruiu a ante-
na para o mundo espiritual, 
acorrentando-se ao mundo 
material, afastando-se da luz 
da verdade, criando inúmeras 
pós-verdades que não resis-
tiram a uma severa análise 
lógica. É preciso esforço para 
entender o funcionamento 
das leis da Criação e resgatar 
o funcionamento do cérebro 
e cerebelo em harmonia com 
o espírito. Pós-verdades co-
meçaram a surgir depois de 
Cristo e passaram a ser tidas 
como fatos naturais.

A teoria da evolução humana 
também é recheada de inter-
pretações sem, contudo, ter 
chegado a uma conclusão ló-
gica e coerente na atualidade. 
Como aceitar que a evolução 
seja um simples acaso? Ste-
phen Jay Gould, paleontólogo 
e biólogo evolucionista dos 
Estados Unidos (1941-2002), 
propôs em 1989 um experi-
mento imaginário extraordi-
nário: voltar ao passado, para 
a origem, e descobrir que 
lentamente foi desenvolvido 
o corpo que seria utilizaado 
pelo ser humano, de essência 
espiritual, para prosseguir a 
evolução pessoal e geral da 
matéria. 

Mas se fosse possível voltar 
mais ainda, ao vazio do caos, 
seria possível chegar à causa 
referente à necessidade de 
o espírito humano receber 
um corpo perecível para ser 
implantado temporariamente 
no mundo material, e de novo, 
retornando para o presente, 
poderiam ser vistos os desca-
minhos da humanidade que 
nos conduziram ao mundo 
áspero de nossos dias e, assim, 
evitar o grande abismo que se 
avizinha na atual trajetória. 

O ser humano nasceu para 
evoluir e ser feliz, mas não 
pode esquecer a sua origem 
espiritual, pois só no reconhe-
cimento dela é que encontrará 
o caminho da felicidade real.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel, é 

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.library.com.br) e

(www.vidaeaprendizado.com.br).
E-mail: (bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Página 4

Política
São Paulo, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018

www.netjen.com.br

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Depois de se reunir com a 
presidente do STF, Cár-
men Lúcia, para tratar 

do projeto que estabelece um 
teto para os supersalários, Maia 
defendeu a retomada de uma 
pauta de contenção dos gastos 
obrigatórios do governo.

“Em tese, se o governo quer 
criar impostos, eu prefi ro dis-
cutir o lado das despesas. É 
por isso que eu fi z, de forma 
simbólica, aquela frase ontem 
[quarta-feira], mas eu acho que 
de fato a gente tem que discutir 
despesas. O brasileiro não quer 
pagar impostos”, disse. Em 
paralelo à discussão do projeto 
da reoneração da folha de paga-
mento, Maia disse que pediu aos 
técnicos da Casa “que preparem 
algumas alternativas olhando 
esse lado das despesas”. 

Ele adiantou que vai criar 
vários grupos de trabalho para 
analisar diferentes temas ao 

Deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG).

O deputado Eduardo Bar-
bosa (PSDB-MG) destacou 
a expectativa para a sanção 
presidencial do projeto que 
garante o direito à educação 
e à aprendizagem ao longo da 
vida. “É um avanço porque, a 
partir da sanção, a população 
vulnerável, as pessoas com 
deficiência física que não 
puderam estudar de forma 
regular, poderão ter novos 
projetos de vida”, afi rma o 
deputado. 

O projeto determina que o 
direito à educação e aprendi-
zagem seja um dos princípios 
norteadores do ensino bra-
sileiro. Também estabelece 
que o sistema educacional, 
na modalidade educação de 
jovens e adultos (EJA), seja 
um instrumento para a edu-
cação ao longo da vida para 
aqueles que não tiveram aces-
so ao estudo no tempo certo. 
E determina como dever do 
Estado a garantia de que a 
educação especial na primeira 
infância (zero a seis anos) se 
estenda ao longo da vida para 
as pessoas com defi ciência, em 
todos os níveis e modalidades 
de ensino.

“A principal mudança está 
no conceito de educação, 
mostrando que ela pode ser 

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Um ex-assessor do primeiro-
-ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, disse à polícia que 
foi “demitido” de seu cargo 
por causa de um episódio en-
volvendo um relógio de luxo 
presenteado pelo ex-premier 
da Itália, Silvio Berlusconi. De 
acordo com a imprensa local, 
o caso teria ocorrido “vários 
anos atrás”, durante uma visita 
ofi cial do israelense a Roma. 
Na ocasião, Berlusconi deu à 
família Netanyahu um relógio 
da grife Bulgari avaliado em 
cerca de 1,5 mil euros.

Shlomo Filber, então chefe de 
gabinete do primeiro-ministro, 
contou à polícia que dissera que 
o presente devia ser registrado no 
arquivo de Estado, como manda 
a lei. “Naquela mesma noite, fui 
convocado no quarto dos Ne-
tanyahu, onde Sarah, a esposa, 
gritou, pedindo-me para devolver 
o relógio”, disse o ex-assessor. 
Também relatou que o premier 
permanecera em silêncio. “Duas 
semanas depois, fui chamado por 
Netanyahu, que me demitiu.
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Frente Parlamentar 
quer votar revogação 
do Estatuto do 
Desarmamento

O coordenador da Frente Par-
lamentar em Defesa da Segurança 
Pública, deputado Alberto Fraga 
(DEM-DF), quer que o projeto 
que revoga o Estatuto do Desar-
mamento seja colocado em pauta 
no Plenário durante o esforço de 
votação em torno do tema seguran-
ça pública. A proposta foi aprovada 
em comissão especial em 2015.

O projeto, também chamado de 
Estatuto de Controle de Armas de 
Fogo, pretende facilitar a posse 
de armas em casa pelos cidadãos, 
retirando a exigência de que seja 
comprovada a necessidade da 
arma. Segundo Fraga, essa avalia-
ção é muito subjetiva. “Ficou uma 
coisa muito subjetiva e é o delegado 
que decide. Ou seja, se ele gostar 
de você, ele concede. Se ele não 
gostar... A fl exibilização que a gente 
está querendo fazer no estatuto é 
retirar esse ponto que infelizmente 
fi ca ao poder discricionário do 
delegado”, observou o deputado.
Pelo texto, seriam mantidas as 
exigências de não ter antecedentes 
criminais, comprovar curso de tiro 
e fazer exame psicotécnico.

O deputado Paulo Teixeira (PT-
-SP), voto vencido na comissão 
especial sobre o assunto, disse que 
aumentar as armas em circulação 
é aumentar as mortes. “Hoje está 
comprovado que quanto mais ar-
mas fi carem na disponibilidade das 
pessoas, mais assassinatos serão 
cometidos”. Entre outras mudanças, 
o texto também reduz de 25 para 21 
anos a idade mínima para a compra 
de armas no país (Ag.Câmara).

Maia volta a defender 
redução de ministérios em 

lugar de criação de impostos
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reafi rmou ontem (22) que defende a redução do número de 
ministérios, em vez do aumento ou criação de impostos para gerar receita orçamentária

Maia acredita que a discussão 
em torno desses temas devem 
começar ainda na próxima 
semana. Mais cedo, ele se en-
controu com o Comandante do 
Exército, general Villas Boas. O 
objetivo da visita foi estabelecer 
um diálogo de cooperação sobre 
a situação da segurança do Rio 
de Janeiro. Maia disse que, junto 
com o comandante, o observató-
rio de acompanhamento criado 
pela Câmara deve acompanhar 
os indicadores da segurança e 
levantar soluções para as causas 
da violência no Rio.

“A gente tem um trabalho de 
curto prazo, que é organizar a 
segurança pública, mas tem 
um trabalho de médio e longo 
prazo, que não é a intervenção 
por si só que vai resolver, que 
é um trabalho em conjunto dos 
prefeitos [das cidades] do Rio, 
do Poder Executivo local e do 
Legislativo”, disse (ABr).

longo do primeiro semestre, 
que podem contribuir para o 
cumprimento da chamada regra 
de ouro e do teto de gastos em 
2019. Além das matérias que 
tratam do equilíbrio das contas 
públicas, o presidente reafi r-
mou que a pauta da Câmara 

deve priorizar os projetos de 
segurança, entre eles, o que 
cria o Sistema Integrado de 
Segurança Pública; o que en-
durece a legislação de combate 
ao tráfi co de armas e drogas 
e o projeto que altera lei de 
execuções penais. 

Educação ao longo da vida 
abrange novas formas de saber

articulada com outras áreas do 
conhecimento”, explica o par-
lamentar. Assim, será possível 
buscar uma formação além do 
aspecto escolar e acadêmico. 
“Pode ser uma atividade na hora 
do trabalho, na área cultural ou 
no lazer, investindo em proje-
tos de início, meio e fi m, e os 
alunos poderão ser certifi cados 
por esse saber”, disse Barbosa, 
segundo o qual isso já acontece 
em vários países, mas no Brasil 
ninguém havia tido esse olhar. 
Com a educação ao longo da 
vida, é possível buscar proje-
tos pessoais que melhorem a 
qualidade de vida.

Dados do censo populacional 

de 2010 apontam que mais 
de 60% da população com 
15 anos ou mais com alguma 
defi ciência não têm instrução 
ou não concluíram o ensino 
fundamental. O projeto tam-
bém prevê que o atendimento 
ao estudante com defi ciência, 
transtornos globais do desen-
volvimento, altas habilida-
des ou superdotação deverá 
ocorrer preferencialmente 
na rede regular de ensino, 
mas não exclui o atendimento 
especializado se, em função 
de condições específi cas do 
aluno, não for possível sua 
integração em uma classe 
comum (psdbnacamara).

Relógio de luxo pode complicar 
Benjamin Netanyahu

Afi rmou que queria alguém 
mais profi ssional do que eu”, 
acrescentou Filber, que disse 
ter se tornado “persona non 
grata” na família. “É isso o 
que signifi ca trabalhar para os 
Netanyahu”, afi rmou. Ainda 
assim, ele permaneceu próximo 
ao primeiro-ministro, que mais 
tarde o nomearia diretor-geral 
do Ministério das Comunica-
ções. Em resposta à acusação, 
Netanyahu divulgou no Twitter 
o trecho de uma reportagem da 
época que diz que ele mesmo, 

voluntariamente, havia recusa-
do o relógio, afi rmando que não 
poderia aceitá-lo.

Berlusconi teria então res-
pondido: “Esse é o problema 
de vocês em Israel”. A acusação 
chega em meio a uma série de 
denúncias de corrupção contra 
o premier israelense, que teria 
recebido presentes e reporta-
gens favoráveis em troca de 
benefícios no governo. Uma das 
peças-chave do caso é o próprio 
Filber, detido na última terça-
-feira (20) - (ANSA).

Globalização e internet 
‘exigem’ legislação 
comercial moderna

O Brasil precisa de uma legislação comercial 
moderna que contemple novos contratos e 
instrumentos de transação que o Código Civil 
em vigor sequer regulou. O avanço da digita-
lização no mundo também exige o cultivo de 
uma nova mentalidade cultural, e até mesmo 
a redefi nição do termo “documento”, na qual o 
que importa é o conteúdo, que passou a circular 
eletronicamente, e não a versão impressa, que 
a cada dia torna-se obsoleta.

A avaliação foi feita ontem (21) pelo ministro 
do STJ, João Otávio de Noronha, em audiência 
pública na Comissão Temporária para Reforma 
do Código Comercial, que data de 1850. Noronha 
presidiu a comissão de juristas que apresentou 
um anteprojeto de reforma da norma, o qual tra-
mita na forma do projeto do Senado, de autoria 
do senador Renan Calheiros. “Um país só vai 
bem quando os negócios de suas empresas vão 
bem. Nenhum país pode ir bem se a economia 
privada está ruim”, afi rmou o ministro. 

Noronha afi rmou ainda que uma legislação 
comercial esparsa resolve algumas questões, 
mas a um custo elevado e excessiva morosida-
de, que põe em xeque a segurança jurídica dos 
negócios e impede a criação de um ambiente 
propício à atividade industrial. O ministro disse 
ainda que mesmo o Código Civil brasileiro uni-
fi cado é incapaz de resolver as altas questões 
jurídicas no plano comercial.

“O projeto inicial do nosso Código Civil é de 
1975. As teorias que inspiraram o legislador 
de então, portanto, datam da década de 1950. 
A unifi cação do Código Civil, que inspirou o 
legislador brasileiro, ocorreu no ambiente de 
guerra na Itália e na ditadura de Mussolini. No 
pós-guerra o país passou a evoluir com rapidez. 
Daí a necessidade de atualizarmos a legislação 
comercial”, afi rmou (Ag.Senado).

Senado terá participação 
ativa no Fórum Mundial 
da Água

O Senado terá participação ativa no 8º Fórum 
Mundial da Água, a ser realizado em Brasília de 
18 a 23 de março. Ontem (22), foi realizada uma 
sessão temática de debates sobre o tema e instalada 
uma subcomissão temporária para acompanhar o 
evento internacional. O colegiado vai funcionar 
no âmbito da Comissão de Relações Exteriores. 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, 
lembrou que, desde 1997, os maiores espe-
cialistas em recursos hídricos se reúnem para 
elaborar propostas e compromissos sobre a 
gestão da água. E, pela primeira vez, o encon-
tro será realizado na America do sul, graças ao 
esforço conjunto dos setores público e privado, 
da academia e de um grupo de parlamentares.

“A gestão hídrica é dos temas multidiscipli-
nares que necessitam de contribuição vinda 
das mais variadas fontes: cientistas, políticos, 
líderes comunitários e agricultores, para que 
possamos nos preparar para eventuais crises, 
como as que enfrentamos há décadas no Brasil. 
E não apenas na região mais árida do Nordeste”, 
afi rmou Eunício. O presidente da Comissão 
Fernando Collor (PTC-AL), destacou que o 
Fórum vai receber mais de 40 mil pessoas de 
100 diferentes países para mais de 200 sessões 
de debates, dando a importância que o tema 
água — “o petróleo do século 21” — merece.

O governador do DF, Rodrigo Rollemberg (PSB), 
lembrou o  longo caminho percorrido por Brasília até 
conquistar o direito de abrigar o Fórum, vencendo 
a concorrência com Copenhagen, na Dinamarca. 
Ele aproveitou para destacar atividades importantes 
agendadas para a capital federal, entre elas, três 
grandes encontros: um de parlamentares de todo o 
mundo; um de juristas, para debate sobre o direito 
de todos sobre a água; e um de governadores que 
convivem com diferentes realidades em relação 
aos recursos hídricos (Ag.Senado).
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

Nota 2017 2016
Ativo

Ativo circulante ......................................................... 323.717 304.294

Disponibilidades ...................................................... 3 475 321
Aplicações interfinanceiras de liquidez ................. 4 298.057 281.245
Operações de arrendamento mercantil .................. 6 (33) (49)

Operações de arrendamento mercantil ................... 13 8
Provisão para créditos de arrendamento mercantil

de liquidação duvidosa ........................................ (46) (57)
Outros créditos ......................................................... 7 25.040 22.714
Outros valores e bens .............................................. 178 63

Ativo não circulante ................................................. 35.757 46.611
Realizável a longo prazo ......................................... 34.655 44.728

Aplicações interfinanceiras de liquidez ................. 4 4.502 8.239

Títulos e valores mobiliários .................................. 5 13.311 12.085
Outros créditos ......................................................... 7 16.842 24.404

Permanente ................................................................ 1.102 1.883
Imobilizado de arrendamento ................................ 9 1.102 1.677
Diferido ...................................................................... 10 206

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

Total do Ativo ............................................................. 359.474 350.905

Nota 2017 2016
Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo circulante .................................................... 15.681 15.983
Outras obrigações .................................................... 11 15.681 15.983

Sociais e estatutárias .............................................. 6.588 6.610
Fiscais e previdenciárias ........................................ 7.773 7.136
Credores por antecipação de valor residual ........... 1.069 1.809
Diversas .................................................................. 251 428

Passivo não circulante - Exigível a longo prazo . 10.845 12.285

Outras obrigações .................................................... 11 10.845 12.285
Fiscais e previdenciárias ........................................ 616 2.289
Diversas .................................................................. 10.229 9.996

Patrimônio Líquido .................................................. 13 332.948 322.637

Capital social – De domiciliados no país .................... 260.000 260.000
Reservas de lucros .................................................... 72.950 62.651
Ajuste de avaliação patrimonial .................................. (2) (14)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido ................. 359.474 350.905

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

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

Segundo
Semestre

Nota 2017 2017 2016
Receitas da intermediação

financeira ..................................................... 13.531 30.461 38.309
Operações de arrendamento mercantil ............ 1.097 1.438 809
Resultado de operações com títulos e valores

mobiliários ...................................................... 14 12.434 29.023 37.500

Despesas da intermediação financeira ....... (1.110) (1.321) (636)
Operações de arrendamento mercantil ............ (1.110) (1.321) (636)

Resultado da Intermediação financeira antes
do crédito para liquidação duvidosa ....... 12.421 29.140 37.673

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 6 29 3 (55)
Recuperação de crédito baixado contra prejuízo 6 61 138 195

Resultado bruto da intermediação financeira 12.511 29.281 37.813

Outras receitas (despesas) operacionais ... (1.328) (4.069) (10.187)
Despesas de pessoal ...................................... (46) (88) (1.855)
Outras despesas administrativas .................... 15 (408) (638) (1.590)
Despesas tributárias ........................................ 16 (870) (1.677) (1.906)
Outras receitas operacionais ........................... 17 3.410 5.393 6.199
Outras despesas operacionais ......................... 17 (3.414) (7.059) (11.035)

Resultado operacional ................................. 11.183 25.212 27.626

Resultado não operacional .......................... 409 381 7

Resultado antes da tributação sobre o lucro
e participações ............................................. 11.592 25.593 27.633

Imposto de renda ............................................. 19 (2.262) (4.887) (4.143)
Contribuição social ........................................... 19 (1.408) (3.511) (3.483)
Ativo fiscal diferido ......................................... (2.076) (3.685) (1.346)
Participação estatutária no lucro ..................... (3) (3) (630)

Lucro líquido do período ............................ 5.843 13.507 18.031

Lucro líquido por lote de mil ações – R$ .. R$ 58,94 R$ 78,68

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

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

Senhores acionistas,

A Administração da BMG Leasing S.A., controlada do Banco BMG S.A., em
conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis às instituições
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresenta as
Demonstrações Financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2017, juntamente
com o parecer dos auditores independentes.

Com 87 anos de sólida presença no mercado financeiro, Banco BMG oferece aos
seus clientes pessoa física: cartão de crédito consignado (BMG Card), crédito pessoal
com débito em conta (BMG em Conta), ambos exclusivos para aposentados e
pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal digital (Lendico). Aos
clientes pessoa jurídica, oferece financiamento, prestação de serviços financeiros
estruturados, instrumentos derivativos e seguro garantia para empresas de médio e

grande porte (BMG Empresas e BMG Seguros). Adicionalmente, o BMG disponibiliza
produtos de investimento para ambos os públicos (BMG Invest).

As operações da BMG Leasing são direcionadas ao setor de transporte, através do
arrendamento mercantil de veículos leves e pesados.

Em 31 de dezembro de 2017, a BMG Leasing registrou Lucro Líquido de R$ 13,5
milhões e Patrimônio Líquido de R$ 333 milhões, correspondendo uma rentabilidade
anualizada sobre o Patrimônio Líquido médio de 4,1%. Na mesma data, o Ativo Total
atingiu R$ 359 milhões, dos quais R$ 303 milhões referem-se a aplicações
interfinanceiras de liquidez e apenas R$ 0,05 milhões a operações de arrendamento
mercantil. A companhia não realiza novas operações de arrendamento mercantil.

Em conformidade com a Instrução nº 381/03, da Comissão de Valores Mobiliários, no

Segundo
Semestre

2017 2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do período ................................... 5.843 13.507 18.031

Ajuste ao resultado ............................................... 4.520 4.983 1.401
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ...... (29) (3) 55
Imposto de renda e contribuição social diferidos ... 2.076 3.685 1.346
Provisão para contingências ................................... 1.751 702
Superveniência de depreciação .............................. 722 599

Lucro líquido ajustado ........................................ 10.363 18.490 19.432

Variação de ativos e passivos
Aplicações em deposito interfinanceiros .............. (9.239) (13.075) (26.273)
Títulos e valores mobiliários ................................. (524) (1.214) (1.482)
Operações de arrendamento mercantil ................. (690) (569) 344
Outros créditos ..................................................... 866 1.554 2.885
Outros valores e bens .......................................... (143) (115) (7)
Outras obrigações ................................................. (217) (82) 10.859

Caixa gerado nas operações ............................... 416 4.989 5.758

Imposto de renda e contribuição social pagos ..... (377) (4.835) (3.288)

Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais ....................................................... 39 154 2.470

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

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

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

Aumento no caixa e equivalentes de caixa ............ 39 154 36

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 436 321 285
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 475 475 321

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

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

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

Saldos em 31 de dezembro de 2015 ......................................... 260.000 8.060 39.276 3.098 2 310.436
Ajuste de avaliação patrimonial .................................................... (16) (16)
Reversão de dividendos propostos .............................................. 1.366 1.366
Juros sobre capital próprio (R$ 16,58 por lote de mil ações) ....... (3.800) (3.800)
Lucro líquido do exercício ............................................................. 18.031 18.031
Destinações:

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

Saldos em 31 de dezembro de 2016 ......................................... 260.000 8.771 50.782 3.098 (14) 322.637

Saldos em 31 de dezembro de 2016 ......................................... 260.000 8.771 50.782 3.098 (14) 322.637
Ajuste de avaliação patrimonial .................................................... 12 12
Dividendos (R$ 14,00 por lote de mil ações) ............................... (3.208) (3.208)
Lucro líquido do exercício ............................................................. 13.507 13.507
Destinações:

Constituição de reservas ........................................................... 675 9.624 (10.299)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ......................................... 260.000 9.446 60.406 3.098 (2) 332.948

Saldos em 30 de junho de 2017 ................................................ 260.000 9.154 58.063 3.098 (5) 330.310
Ajuste de avaliação patrimonial .................................................... 3 3
Dividendos (R$ 14,00 por lote de mil ações) ............................... (3.208) (3.208)
Lucro líquido do semestre ............................................................ 5.843 5.843
Constituição de reservas .............................................................. 292 2.343 (2.635)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ......................................... 260.000 9.446 60.406 3.098 (2) 332.948

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1 CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS
PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pelo Conselho de
Administração do Banco em 09/02/2018.

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

Resolução CMN nº 4.144/12 – CPC 00 (R1) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e
Ativos Contingentes
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

2.1 Descrição das principais políticas contábeis adotadas

(a) Apuração do resultado

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

(b) Caixa e equivalentes de caixa

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

(c) Títulos e valores mobiliários

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

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

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

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

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

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

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

Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos auferidos, em base “pro rata” dia, com base na variação do indexador
e na taxa de juros pactuados. A atualização (accrual) das operações vencidas até
o 59º dia de atraso é contabilizada em receitas e, a partir do 60º dia, deixa de ser
apropriada, e o seu reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo
recebimento das prestações.

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

(e) Outros ativos circulantes e não circulante

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

(f) Outros valores e bens – Despesas antecipadas

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

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

(g) Investimento, Imobilizado de arrendamento e diferido

Considera os seguintes aspectos:

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

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

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

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

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

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

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

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

Em 31 de dezembro de 2017 não existem indícios de redução do valor recuperável
dos ativos.

(i) Passivos circulante e não circulante

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

(j) Operações em moeda estrangeira

O critério para conversão dos saldos ativos e passivos das operações em
moedas estrangeiras consiste na conversão desses valores para moeda nacional
(R$) à taxa de câmbio vigente na data de encerramento do período. Em 31 de
dezembro de 2017, a taxa de câmbio aplicável era: US$1,00 = R$ 3,3080 (em 31/
12/2016 - US$ 1,00 = R$3,2591).

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

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

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

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

Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias – decorrem de processos judiciais
relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade
ou constitucionalidade, que, independentemente da avaliação acerca da
probabilidade de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos integralmente
nas demonstrações financeiras (Nota 12).

SEDE
São Paulo - SP

COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 34.265.561/0001-34

período findo em 30 de setembro de 2017, a BMG Leasing, não contratou e nem teve
serviços prestados pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes não
relacionados à auditoria externa, em patamar superior a 5% do total dos honorários
relativos a serviços de auditoria externa. De acordo com critérios internacionalmente
aceitos, a política adotada atende aos princípios que preservam a independência do
Auditor, quais sejam: o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer
funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.

Agradecemos a todos os diretores, funcionários e parceiros pelo empenho, e aos
nossos acionistas e clientes, pelo apoio e confiança depositados.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018.

A Administração

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

Segundo
Semestre

2017 2017 2016
1 – Receitas ........................................................... 17.440 36.376 44.655
1.1 Intermediação financeira .................................. 13.531 30.461 38.309
1.2 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 29 3 (55)
1.3 Recuperação de crédito baixado contra prejuízo 61 138 195
1.4 Outras receitas operacionais ............................ 3.410 5.393 6.199
1.5 Não operacionais .............................................. 409 381 7

2 – Despesas ......................................................... 4.524 8.380 11.671
2.1 Despesas de intermediação financeira ............ 1.110 1.321 636
2.2 Outras despesas operacionais ......................... 3.414 7.059 11.035

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros 1.118 1.213 1.566
3.1 Materiais, energia e outros ................................ 960 883 650
3.2 Serviços de terceiros ........................................ 1 2
3.3 Outros ............................................................... 158 329 914
3.3.1 Propaganda, promoções e publicidade .......... 62 108 232
3.3.2 Processamento de dados .............................. 2
3.3.3 Serviços técnicos especializados .................. 84 198 664
3.3.4 Taxas e emolumentos bancários ................... 12 22 16
3.3.5 Transporte ...................................................... 1

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ............... 11.798 26.783 31.418
5 – Depreciação e amortização
5.1 Superveniência de depreciação ........................ (722) (599)

6 – Valor adicionado líquido produzido pela
entidade (4 – 5) ................................................... 12.520 27.382 31.418

7 – Valor adicionado recebido em transferência
8 – Valor adicionado a distribuir (6 + 7) ............ 12.520 27.382 31.418

9 – Distribuição do valor adicionado ................ 12.520 27.382 31.418

9.1 Pessoal, encargos e participações ............... 46 88 2.485
9.1.1 Remuneração direta .................................... 25 47 1.493
9.1.2 Benefícios ................................................... 15 27 671
9.1.3 Encargos ...................................................... 6 14 321

9.2 Impostos, contribuições e taxas .................. 6.619 13.762 10.878
9.2.1 Federais ....................................................... 6.617 13.757 10.866
9.2.2 Estaduais ..................................................... 6
9.2.3 Municipais .................................................... 2 5 6

9.3 Remuneração de capitais de terceiros ........ 12 25 24
9.3.1 Aluguéis ....................................................... 12 25 24

9.4 Remuneração de capitais próprios .............. 5.843 13.507 18.031
  9.4.1 Lucros retido nos períodos .......................... 5.843 13.507 18.031

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações
financeiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Continuação...

(l) Impostos e contribuição social

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

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

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

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

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

(m)Plano de remuneração - Administradores

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

3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de caixa e equivalentes de caixa do BMG
Leasing pode ser apresentado como segue:

2017 2016
Caixa e saldos em bancos ......................................... 475 321

475 321

4 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

2017 2016
Aplicações em depósitos interfinanceiros .................. 302.559 289.484

Total ............................................................................ 302.559 289.484
Circulante .................................................................. 298.057 281.245
Não circulante ........................................................... 4.502 8.239

5 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Em 31 de dezembro de 2017, as Letras Financeiras do Tesouro (LFTs) foram
marcadas a mercado pela cotação divulgada pela Anbima.

 Disponíveis para venda

Ajuste a
Valor pela Valor mercado

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

Títulos públicos
LFT .................. 01/03/2021 1.434 13.314 13.311 (3)
Total – Não
 circulante - 2017 1.434 13.314 13.311 (3)

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

Total – Não
 circulante - 2016 1.434 12.085 12.085

6 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

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

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

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

2017 2016
Saldo no início do período .................................... (57) (3)
(Constituição) / reversão de provisão ........................ 3 (55)
Efeito no resultado ................................................... 3 (55)
Créditos de liquidação duvidosa baixados a débito

de provisão .............................................................. 8 1
Saldo no fim do período ......................................... (46) (57)
Créditos recuperados .................................................. 138 195
Total efeito no resultado .......................................... 141 140

(b) Valor presente da carteira

2017 2016
Operações de arrendamento mercantil ....................... 13 8
Imobilizado de arrendamento (Nota 9) ........................ 1.102 1.677
Diferido (Nota 10) ....................................................... 206
Credores por antecipação de valor residual (VRG) (Nota 11) (1.069) (1.809)
Valor presente carteira de arrendamento mercantil . 46 82

(c) Classificação por setor de atividade (*)

2017 2016
Setor privado:

Transporte ................................................................ 46 82

Total antes da provisão para créditos de
liquidação duvidosa ............................................. 46 82

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

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

2017 2016
Provisão para Provisão para

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

Carteira de   percentuais Carteira de percentuais
arrendamento mínimos arrendamento   mínimos

Nível % mercantil exigidos mercantil exigidos
G 70,00 82 57
H 100,00 46 46

46 46 82 57

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

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

2017 2016
Total Total

Carteira de Carteira de
arrendamento arrendamento

Nível Vencidas mercantil Vencidas mercantil
G 82 57
H 46 46

46 46 82 57

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

7 OUTROS CRÉDITOS - DIVERSOS

2017 2016

Créditos tributários (i) .................................................. 13.043 20.215
Devedores por depósitos em garantia (ii) ................... 3.737 4.128
Impostos a compensar (iii) ......................................... 24.627 22.561
Devedores diversos – País ........................................ 129 131
Devedores por compra de valores e bens .................. 280
Outros ......................................................................... 66 83

41.882 47.118
Circulante .................................................................. 25.040 22.714
Não-Circulante .......................................................... 16.842 24.404

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

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

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

8 INVESTIMENTOS

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

Cinpar Holdings S.A.
2017 2016

Número de ações/cotas possuídas ............................ 3.238.638 3.238.638
Percentual de participação .......................................... 47,07% 47,07%
Patrimônio líquido ........................................................ 24.523 24.523
Valor contábil do investimento .............................. 11.543 11.543
Provisão (i) ................................................................ (11.543) (11.543)

Valor contábil (Líquido) do investimento

Resultado dos investimentos:

Cinpar Holdings S.A.
2017 2016

(Prejuízo) Lucro no exercício (*) ................................. (1.519)

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

(i) O saldo patrimonial da investida indireta “Cinpar Holdings S.A.” foi provisionado
no montante de R$11.543 (2016 – R$11.543) em subconta do investimento em
decorrência da expectativa de não realização do investimento.

9 IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO

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

2017 2016
Depreciação Valor Valor

Custo acumulada residual residual
Veículos ................................... 77.022 (77.022)
Máquinas e equipamentos .......... 5.901 (5.901)
Instalações e outros bens .......... 280 (280)

Sub-total ................................. 83.203 (83.203)

Perdas em arrendamento .......... 25
Superveniência de depreciação (i) 1.078 1.677

Total ......................................... 1.103 1.677

(i) A contabilização da superveniência/insuficiência de depreciação é equivalente
ao ajuste das operações de arrendamento mercantil ao efetivo valor presente
de seus fluxos futuros, com base nas taxas implícitas de retorno de cada
operação. Os ajustes no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 são
apresentados no resultado na rubrica de “Operações de arrendamento mercantil
– despesas financeiras”, montam a R$ 599 em 31 de dezembro de 2017 e
visam atender ao regime contábil de competência.

10 DIFERIDO

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

Em 31 de dezembro de 2017 não temos saldo (2016 – R$206).

11 OUTRAS OBRIGAÇÕES

(a) Fiscais e previdenciárias

2017 2016
Provisão para imposto de renda e contribuição social

a recolher ................................................................. 7.771 7.132
Outros impostos e contribuições a recolher .................. 139 800
Provisão para imposto de renda e contribuição social

diferidos (i) ............................................................... 479 557
Provisões para passivos contingentes (ii) .................. 936

8.389 9.425
Circulante .................................................................. 7.773 7.136
Não-Circulante .......................................................... 616 2.289

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

(ii) Em 2017 os saldos foram reclassificados do subgrupo de “Fiscais e
previdenciárias” para o de “Diversas” (Nota 11(c)) em função de carta circular
3.782 do BACEN. Vide detalhamento da movimentação na Nota 12.

(b) Credores por antecipação de valor residual

Referem-se aos valores recebidos a título de antecipação do valor residual
garantido, os quais são considerados no cálculo da superveniência (insuficiência)
de depreciação que em 31 de dezembro de 2017 totalizam R$1.069 (2016 –
R$1.809).

(c) Diversas

Referem-se substancialmente a saldo de provisão para passivos contingentes
referentes a contingências relacionadas a causas de natureza cível e trabalhista
no montante de R$10.480 (2016 – R$10.424). Vide Nota 12.

(d) Sociais e Estatutárias

Refere-se a saldo de Juros sobre Capital Próprio no montante de R$ 3.208 e
Dividendos a Pagar no montante de R$3.380 (2016 – R$3.230 de Juros sobre
Capital Próprio e R$3.380 de Dividendos a Pagar).

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

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

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

2017
Depósitos Provisões para
 Judiciais contingências

Contingências tributárias e previdenciárias ........ 2.802 27
Contingências trabalhistas .................................. 485 9.593
Reclamações cíveis ........................................... 450 609

3.737 10.229

2016
Depósitos  Provisões para
Judiciais Contingências

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

4.127 10.932

Movimentação

Provisão para contingências
Depósitos
Judiciais Tributária Trabalhista Cíveis Total

Saldo em 31.12.2016 ....... 4.128 936 9.098 898 10.932
Adições ............................. 631 3.737 182 3.919
(Baixas) ............................. (1.022) (909) (3.242) (471) (4.622)
Saldo em 31.12.2017 ....... 3.737 27 9.593 609 10.229

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

2017 2016
Tributárias .................................................................... 9.520 10.529
Cível ........................................................................... 212 37

9.732 10.566

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

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

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

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

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

Os principais questionamentos são:

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

COFINS - Em março de 2006, o BMG Leasing ajuizou a Ação Rescisória visando
ao reconhecimento do seu direito ao recolhimento da COFINS apenas sobre as
receitas de serviços, na forma da Lei Complementar 70/91, tendo em vista a
inconstitucionalidade do art. 3º, §1º da Lei 9.718/98, declarada pelo STF no
julgamento do Recurso Extraordinário nº 357.950. O pedido de antecipação da
tutela foi deferido pelo TRF da 1ª Região em 09/06/2006, autorizando as empresas
a deixarem de recolher a COFINS sobre as receitas financeiras. Em junho de
2007, a Ação Rescisória foi julgada procedente pelo TRF da 1ª Região. Contra
essa decisão, a União Federal interpôs Recurso Extraordinário para o STF, alegando
a “inaplicabilidade das decisões proferidas pelo STF ao caso em tela”. O Recurso
Extraordinário da Fazenda Nacional teve seu seguimento negado pelo STF em
decisão transitada em julgado em 06/04/2009. Encontra-se registrado em “Imposto
a compensar” (Nota 7(iii), o valor de R$ 24.627 (31/12/2016 – R$12.194), que
deverá ser compensado dentro dos prazos da legislação vigente.

13 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(a) Capital social

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

(b) Reservas de lucros:

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

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

(c) Dividendos

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

14 RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Segundo
Semestre 2017 2017 2016

Aplicações interfinanceiras de liquidez ...... 11.912 27.817 36.009
Títulos e valores mobiliários ...................... 522 1.206 1.491

12.434 29.023 37.500

15 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Segundo
Semestre 2017 2017 2016

Marketing .................................................... (62) (108) (232)
Alugueis ...................................................... (12) (25) (24)
Seguros ...................................................... (14) (14)
Serviços técnicos especializados .............. (84) (198) (664)
Serviços do sistema financeiro ................. (12) (22) (16)
Reembolso de Despesas ........................... (454)
Contribuições filantrópicas ......................... (135) (135) (120)
Outros ........................................................ (89) (136) (80)

(408) (638) (1.590)

16 DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Segundo
Semestre 2017 2017 2016

PIS e COFINS ........................................... (578) (1.359) (1.906)
Outros ........................................................ (292) (318)

(870) (1.677) (1.906)

17 OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

Segundo
Semestre 2017 2017 2016

Outras receitas operacionais
Variação monetária ..................................... 85 162 204
Reversão de provisões operacionais (i) ..... 3.055 4.621 4.080
Recuperação de encargos e despesas ...... 60 60 656
Outras ........................................................ 210 550 1.259

3.410 5.393 6.199

Outras despesas operacionais
Despesas de cobrança .............................. (344) (362) (50)
Despesas de provisões operacionais (i) ..... (1.724) (5.251) (10.899)
Juros e Multas ............................................ (1.345) (1.445)
Outras ........................................................ (1) (1) (86)

(3.414) (7.059) (11.035)

(i) As rubricas registram, basicamente, reversões e constituições de contingências
fiscais, cíveis e trabalhistas (Nota 12).

18 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

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

(a) Transações com partes relacionadas

Os principais saldos mantidos com o Banco BMG S.A. podem ser demonstrados
como segue:

Ativo (Passivo) Receita (Despesa)
2017 2016 2017 2016

Disponibilidades
Banco BMG S.A. .................................... 147 76
Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. .................................... 302.559 289.484 27.816 36.009
Outras obrigações
Banco BMG S.A. .................................... (6.588) (3.230)

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

(b) Remuneração dos administradores

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

i) Outros benefícios

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

ii) Outras informações

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

iii) Participação acionária

O controlador Banco BMG S.A. possui a seguinte participação acionária na
controlada BMG Leasing em 31 de dezembro de 2017:

Ações ordinárias (mil)
Quantidade %

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

229.157 100,00

19 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(a) Imposto de renda e contribuição social diferidos

2017 2016
No realizável a longo prazo (vide Nota 7)
Créditos Tributários:

- Sobre adições temporárias ....................................... 5.036 5.330
- Sobre prejuízos fiscais / base negativa ................... 8.007 14.885

Total  – Não circulante ............................................. 13.043 20.215

A Leasing adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos
sobre as diferenças temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 31 de
dezembro de 2017, esses saldos possuem as seguintes características:

A Leasing possui, no exercício findo em 31/12/2017, prejuízo fiscal para fins Imposto
de renda no montante de R$20.989 (31/12/2016 – R$42.539) e base negativa de
contribuição social no montante de R$14.068 (31/12/2016 – R$21.523), que serão
compensados, segundo expectativa de projeção de lucros tributários futuros.

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

SEDE
São Paulo - SP

COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 34.265.561/0001-34
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da BMG Leasing S.A. – Arrendamento
Mercantil (“Leasing”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.

Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil em 31 de dezembro de 2017, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e
exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião

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

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

Nossa auditoria para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi planejada e executada considerando que as operações da Leasing não apresentou
modificações significativas em relação ao exercício anterior. Nesse contexto, os Principais Assuntos de Auditoria, bem como nossa abordagem de
auditoria, mantiveram-se substancialmente alinhados aqueles do ano anterior.

A movimentação dos créditos tributários no exercício findo em 31 de dezembro
de 2017 pode ser demonstrada como segue:

Prejuízos
CS Adições fiscais/base

MP 2.158-35 temporárias negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2017 5.330 14.885 20.215
Constituição ........................ 1.570 1.570
(Reversão) / (Utilização) ..... (1.864) (6.878) (8.742)
Saldo final em 31/12/2017 5.036 8.007 13.043

Prejuízos
CS Adições fiscais/base

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

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

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

2017 2016
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

de renda social de renda social
Resultado antes do imposto

de renda e da contribuição
social .............................. 25.593 25.593 26.897 26.897

Adições (exclusões) permanentes:
Juros sobre capital próprio
Participações estatutárias ... (3) (3) (630) (630)
Outros ................................ 2.954 41 117 (152)

Base de cálculo ................... 28.544 25.631  22.584 22.315
Alíquota base ........................ (4.281) (5.110) (3.388) (4.463)
Alíquota adicional ................... (2.830) (2.234)
Incentivos fiscais .................. 138 174
Crédito tributário majoração

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

renda e contribuição social (6.973) (5.110) (5.448) (3.204)

(i) A administração revisa periodicamente as perspectivas de realização dos
créditos tributários, tendo registrado mais créditos tributários relacionados a
elevação da alíquota de contribuição social.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Continuação...
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Reconhecimento do crédito tributário (Notas explicativas 2.1.l, 7 e 19)

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

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

Nossos procedimentos de auditoria consideraram, entre outros, o entendimento sobre o
processo estabelecido pela administração para apuração e mensuração dos créditos
tributários, seu registro nos termos das normas contábeis e requisitos específicos do
Banco Central do Brasil.
Efetuamos análise das principais premissas adotadas pela administração em seu
processo de avaliação das perspectivas de realização desses créditos fundamentada
nas projeções de lucros tributários para a Leasing.

Obtivemos o estudo de projeção de lucro tributário aprovado pelo Conselho de
Administração e, com base nessas informações, analisamos a consistência das
principais premissas com as utilizadas em estudos de anos anteriores. Observamos
a razoabilidade das informações divulgadas nas notas explicativas.

Constatamos que a elaboração dos estudos de realização dos créditos tributários
estão alinhados com as metodologias adotadas no exercício anterior, bem como
consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administração para a
determinação da realização dos mesmos são razoáveis no contexto das
demonstrações financeiras.

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

(c) Expectativa de realização

Exercícios Expectativa de realização por período
2018 .................................................... 2.145
2019 .................................................... 3.471
2020 .................................................... 3.394
2021 .................................................... 855
2022 .................................................... 531
2023 .................................................... 530
2024 .................................................... 530
2025 .................................................... 529
2026 .................................................... 529
2027 .................................................... 529
Total .................................................... 13.043

20 GESTÃO DE RISCOS

Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital

Os acionistas e administradores do Conglomerado BMG consideram a gestão
de riscos um instrumento essencial para a maximização da eficiência no uso do
capital e para a escolha das oportunidades de negócios, no sentido de obter a
melhor relação entre risco e retorno.

Por isso, com o intuito de obter sinergia no processo de gerenciamento de
riscos, a gestão de todas as Instituições do Conglomerado Financeiro é feita de
forma integrada. O Banco BMG destaca a Diretoria Executiva de Controladoria
que tem por finalidade obter, de modo consolidado, o melhor entendimento e
controle dos riscos inerentes aos seus negócios.

Considerando os benefícios adquiridos por meio de uma efetiva gestão de
riscos, principalmente em melhores decisões e alta performance operacional, o
Banco BMG instituiu a Superintendência de Riscos Corporativos – SURIC, uma
estrutura que trata de todas as necessidades do gerenciamento de riscos, em
toda a organização, de maneira estruturada e comum, de modo que seja possível
medir, agregar e estimar o relacionamento dessas informações em uma base
corporativa.

O Conglomerado Prudencial BMG, em atendimento às melhores práticas de
gerenciamento de riscos, permanentemente tem desenvolvido políticas, sistemas
e controles internos para a mitigação de possíveis perdas decorrentes da exposição
aos riscos, adequando processos e rotinas às modalidades operacionais.

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

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

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

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

A integra da descrição da estrutura de gerenciamento de riscos está
d i spon ib i l i zada  no  s i t e  de  Re lações  com Inves t i do res  (http://
www.bancobmg.com.br/RI/).

DIRETORIA

CONTADORA RESPONSÁVEL
DAMIANA ABREU DA SILVA

CRC - 1SP251315/O-1

Provisão para passivos contingentes tributários (Notas explicativas 2.1k, 12)

A Leasing é parte de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso
normal dos seus negócios, propostos por terceiros e órgãos públicos, de natureza
trabalhistas, cíveis e especialmente tributárias.

Os processos judiciais de natureza tributária estão sob tutela de advogados externos
especializados tanto no que tange a determinação do prognóstico de perda, bem
como na apuração dos valores relacionados a provável saída de recursos.

O encerramento dos processos envolve discussões que podem se alongar a depender
da natureza da matéria, bem como da evolução jurisprudencial.

Essa permanece uma área de foco de auditoria pela natureza dos processos tributários
em discussão e pelos aspectos subjetivos de determinação da probabilidade de
perda atribuída.

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

Nossos procedimentos de auditoria consideraram reuniões de entendimento com a
administração para apurar à identificação, avaliação, monitoramento, mensuração,
e registro da provisão para passivos contingentes, bem como testes quanto a
totalidade e integridade da base de dados.

Efetuamos também procedimentos de confirmação de informações junto aos
assessores jurídicos internos e externos responsáveis pelo acompanhamento de
processos com natureza tributária, visando obter informações quanto ao andamento
dos processos relevantes.

Analisamos a razoabilidade do prognóstico de perda das causas tributárias
significativas em face a evolução jurisprudencial e técnica.

No contexto de relevância das demonstrações financeiras, os resultados de nossos
procedimentos nos proporcionaram evidência razoável quanto a suficiência de provisão
para processos com perspectiva de perda provável, bem como divulgação dos
valores em risco para processos possíveis.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2017, elaborada sob a responsabilidade da administração da Leasing,
cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias
abertas e é apresentada como informação suplementar para fins do Banco Central
do Brasil, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com
a auditoria das demonstrações financeiras da Leasing. Para a formação de nossa
opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 -
“Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do
valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes,
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

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

A administração da Leasing é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório.

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

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras

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

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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018

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

Carlos Cruz (*)

O ano de 2017 foi marcado 

por uma leve retomada 

na economia do país e, 

consequentemente, nas vendas. 

Segundo o Indicador Movimento 
do Comércio, apurado pela Boa 
Vista SCPC, o setor cresceu 

1,5% no ano passado, na comparação 
com 2016, o que representa a primei-
ra expansão desde 2014. Seguindo 
esses dados, podemos esperar que 
2018 seja um período ainda melhor 
para as vendas. Mas será que você, 
gestor, está preparado para vender 
mais? 

Fazer o planejamento de todo o 

ano é fundamental, levando em conta 
todas as estratégias e táticas – sim, 
elas têm signifi cados diferentes: a es-
tratégia mostra a posição atual e traça 
a trajetória para se chegar à posição 
desejada; já a tática é a implementação 
dessa estratégia, é o colocar em prá-
tica as ações pré-defi nidas. Enquanto 
a estratégia é abstrata e baseada em 
objetivos de longo prazo, a tática é 
concreta e baseada na descoberta das 
melhores ações imediatas.

Para defi nir o plano e tirá-lo do 
papel, é necessário reservar um tem-
po para estudar o seu negócio, para 
avaliar o potencial de cada proposta, 
para conhecer o perfi l dos seus clien-
tes, para identifi car as oportunidades 
e os gaps. Confi ra algumas ações 

fundamentais para potencializar as 
vendas neste ano:
 1. Defi na objetivos - Para planejar 

as atitudes que serão tomadas 
durante o ano, determine o que 
deseja alcançar. É impossível 
optar por uma tática, sem ter 
um norte para seguir. Por exem-
plo, busque aumentar a carteira 
de clientes, com o intuito de 
melhorar as vendas e expandir 
seu networking;

 2. Saiba analisar- Após definir 
quais são as metas, é importante 
analisar se o que está sendo 
feito atualmente é efi ciente. 
Se a resposta for “não” ou “não 
o sufi ciente”, está na hora de 
mudar as táticas de vendas. O 

vendedor que não consegue 
realizar uma negociação de 
forma assertiva, por exemplo, 
deve investir na quantidade de 
contatos realizados;

 3. Estude o mercado e a clientela - 
O vendedor deve conhecer bem 
o seu setor e os responsáveis 
pela tomada de decisão. Isso 
ajuda a enxergar os problemas e 
a oferecer as soluções corretas, 
porém exige que o profi ssional 
reserve um tempo para estudo 
e planejamento;

 4. Coloque em prática - Depois da 
fase de análise, existem as ações 
táticas. Avalie quais atitudes serão 
tomadas, por qual motivo e o que 
é preciso fazer para atingir os ob-

jetivos propostos. Para aumentar 
o ticket-médio, por exemplo, uma 
estratégia é estimular o time de 
vendas com workshops e comis-
sões diferenciadas, com o intuito 
de oferecer aos profissionais 
novas técnicas de abordagem e 
ainda mantê-los concentrados;

 5. Estipule prazos - Para o período 
tático, faça cronogramas com os 
passos que deverão ser dados 
dentro do período estipulado. 
Possuir todo o planejamento em 
um documento permite ter uma 
noção de prioridades e urgên-
cias. Monte o seu Plano Tático 
de Vendas e bons negócios!

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de Vendas 
(www.ibvendas.com.br).

Como fazer um planejamento efi ciente nas vendas?
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Especial

Maria Fernanda Ziegler/Agência FAPESP

Se há 20 anos eles nem existiam, hoje há uma 
grande variedade de marcas, com diferentes 
atributos. No entanto, em estudo feito na Uni-

versidade de Berna, na Suíça, nenhuma das nove 
pastas analisadas se mostrou capaz de diminuir um 
problema elementar à erosão e à hipersensibilidade 
dentinária: a perda de estrutura do esmalte.

De acordo com artigo publicado na Scientific 
Reports, todas as pastas testadas causaram, in-
clusive, diferentes graus de perda de superfície 
do dente. Nenhuma delas foi capaz de proteger o 
esmalte da erosão e da abrasão dental. Os autores 
do estudo ressaltam que esses tipos de pasta têm 
a sua função. Porém, devem ser usadas como um 
complemento e não como o tratamento em si. Este 
deve ser orientado por um cirurgião-dentista, que 
pode diagnosticar e analisar a melhor estratégia 
para cada paciente.

“Não é a pasta de dente que vai conseguir resolver 
o problema totalmente. 
A erosão dental é mul-
tifatorial, tem relação 
com a escovação e, 
principalmente, com a 
alimentação, que está se 
tornando cada vez mais 
ácida em virtude, por 
exemplo, dos alimentos 
industrializados”, disse 
Samira Helena João-
-Souza, doutoranda na 
Faculdade de Odontologia da USP e primeira 
autora do artigo. João-Souza afirma que é preciso 
haver a associação de, pelo menos, três fatores: o 
tratamento acompanhado por um dentista, o uso de 
pastas indicadas e a mudança no estilo de vida do 
paciente, principalmente nos hábitos alimentares. 

A erosão dental é a perda de tecidos duros 
dentários causados por ácidos não bacterianos. 
Quando associada a ações mecânicas, como a da 
escovação, resulta no desgaste erosivo. “Estuda-
mos as chamadas lesões cervicais não cariosas, 
quando ocorre a perda de estrutura dental não 
relacionada a bactérias (como é o caso da cárie). 
Nas clínicas, vemos pacientes com esse problema 
na região cervical do dente, entre a gengiva e o 
dente. O esmalte nessa área é mais fino e mais 
suscetível ao problema”, disse a professora Ana 
Cecília Corrêa Aranha, orientadora de João-Souza 
e também autora do artigo.

Em estudo com nove modelos, nenhum se mostrou capaz de proteger o esmalte do 
dente nem de prevenir o desgaste erosivo.
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Cremes dentais não resolvem 
sozinhos erosão dental e 

hipersensibilidade dos dentes
Por conta do aumento da prevalência 
de problemas como erosão dental 
e hipersensibilidade dentinária, 
cremes dentais voltados para esses 
problemas ganharam o mercado

Nessas situações, é comum o paciente sentir 
incômodo ao beber ou comer algo gelado, quente 
ou doce. “Ele ou ela chegam ao consultório achan-

do que é cárie, mas se 
trata de uma exposição 
da dentina causada por 
escovação errada, com 
uma pasta de dente mui-
to abrasiva, por exemplo, 
combinada a um alto 
e frequente consumo 
de bebida e alimentos 
ácidos”, disse Aranha. 
Existe uma forte relação 
entre a erosão dental e a 

hipersensibilidade dentinária. A primeira pode ser 
um dos fatores que provocam e mantêm a segunda.

“Estudos mostram que, para haver hipersensibi-
lidade, é preciso que o paciente tenha a dentina 
exposta (túbulos abertos). E um dos fatores para 
a exposição da dentina é a erosão. Foi por isso 
que no nosso estudo analisamos pastas de dente 
que apresentam esses dois atributos (antierosi-
vo e dessensibilizante) como diferencial”, disse 
João-Souza. No total, foram testadas oito pastas 
dessensibilizantes e/ou antierosivas e uma pasta 
controle, todas encontradas em farmácias do Brasil 
ou da Europa. O estudo também analisou como a 
interação dos fatores químicos e físicos influencia 
o desgaste erosivo dos dentes.

Para tanto, foi feita uma simulação do efeito de 
uma escovação (uma vez ao dia) e da exposição 
de uma solução ácida no esmalte do dente durante 
ciclos de cinco dias consecutivos. O estudo usou 

dentes pré-molares hu-
manos doados para tes-
tes científicos, saliva 
artificial e a escovação 
com as pastas analisa-
das.

“Utilizamos o teste 
de microdureza, para 
calcular a perda da es-
trutura do esmalte de-
corrente da escovação 
com as pastas testadas. 
Na análise química, fo-
ram medidos o pH e a 
concentração de cálcio, 
fosfato e flúor em cada 
uma das pastas”, disse 
João-Souza.

Na análise física, os pesquisadores pesaram e me-
diram o tamanho das partículas abrasivas contidas 
nas pastas. Também foi feito teste de “wetability”, 
ou quanto o preparado de pasta de dente mistu-
rado com saliva artificial consegue se espalhar na 
superfície do dente. “Durante as escovações com as 
misturas das pastas com a saliva artificial notamos 
que as propriedades das pastas eram diferentes. 
Por isso, decidimos ampliar as análises, avaliando 
os fatores químicos e físicos das pastas e deixar o 
trabalho mais completo”, disse João-Souza.

De acordo com o estudo, o uso de todas as pastas 
analisadas apresentou perda de superfície progres-
siva do dente após os cinco ciclos de escovação. 
“Não há uma melhor e a indicação vai depender de 
cada caso. O teste mostrou que algumas tiveram 
menos perda de superfície do que outras, mas 
também não foi muito diferente da pasta contro-
le. Estatisticamente, elas não diferiram, embora 
numericamente exista diferença”, disse Aranha.

“Agora, estamos fazendo outros trabalhos com 
dentina para pensar em possibilidades, pois o 
resultado mostrou algo preocupante: nenhuma 
das pastas foi capaz de prevenir erosão dental 
ou hipersensibilidade dentinária”, disse Aranha. 
O grupo pretende iniciar um outro estudo, mais 
específico e in vivo, o que possibilitará também 
fazer a avaliação de dor.
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RELATÓRIO DA  ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conglomerado financeiro Banco
Nota 2017 2016 2017 2016

Ativo
Circulante ................................................................ 9.021.758 8.060.952 9.004.022 8.881.804
Disponibilidades ..................................................... 24.724 29.491 16.109 14.309
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............. 5 374.354 31.700 374.354 911.791
Títulos e valores mobiliários e instrumentos

financeiros derivativos ...................................... 6 e 7 210.622 297.862 270.910 307.320
Relações interfinanceiras e interdependências ... 11.252 16.938 10.659 15.816
Operações de crédito ............................................ 8 7.012.518 6.439.166 6.968.171 6.417.130

Operações com características de concessão
de crédito .......................................................... 7.516.809 6.929.498 7.470.398 6.906.302

Provisão para créditos de liquidação duvidosa . (504.291) (490.332) (502.227) (489.172)
Operações de arrendamento mercantil ............... 8 25

Arrendamentos a receber - setor privado ............ 46 82
Provisão para créditos de liquidação duvidosa . (46) (57)

Outros créditos ....................................................... 9 1.261.998 1.111.867 1.239.487 1.081.598
Outros valores e bens ........................................... 126.290 133.903 124.332 133.840

Bens não de uso próprio ...................................... 10(a) 50.149 25.735 49.974 25.672
Despesas antecipadas .......................................... 10(b) 76.141 108.168 74.358 108.168

Não circulante ......................................................... 7.238.282 7.555.454 9.086.724 9.298.159
Realizável a longo prazo ....................................... 6.514.357 6.702.415 5.996.637 6.170.924
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............. 5 1.050.731 630.701 1.050.731 630.701
Títulos e valores mobiliários e instrumentos

financeiros derivativos ...................................... 6 e 7 1.841.033 2.042.690 1.804.034 2.011.011
Operações de crédito ............................................ 8 808.778 1.190.939 710.351 1.114.860

Operações com características de concessão
de crédito .......................................................... 862.775 1.276.470 759.767 1.196.386

Provisão para créditos de liquidação duvidosa . (53.997) (85.531) (49.416) (81.526)
Outros créditos ....................................................... 9 2.661.606 2.656.347 2.279.312 2.232.614
Outros valores e bens ........................................... 152.209 181.738 152.209 181.738

Despesas antecipadas .......................................... 10(b) 152.209 181.738 152.209 181.738

Permanente ............................................................. 723.925 853.039 3.090.087 3.127.235
Investimentos ......................................................... 108.306 103.865 3.005.820 3.054.455

Participações em coligadas e controladas
No exterior ......................................................... 11 161.966 151.225
No país ............................................................... 11 107.689 102.799 2.843.237 2.902.164

Outros investimentos ............................................ 617 1.066 617 1.066
Imobilizado de uso ................................................. 12 77.209 69.979 77.209 69.979

Imobilizado de uso .............................................. 198.206 177.501 198.206 177.501
Depreciação acumulada ...................................... (120.997) (107.522) (120.997) (107.522)

Imobilizado de arrendamento ............................... 6.552 6.552
  Bens arrendados .................................................... 6.552 6.552
Intangível ................................................................. 531.858 676.394 506

Ágio na aquisição de controladas ....................... 13 1.450.412 1.450.412
Amortização acumulada de ativos intangíveis .. 13 (919.060) (774.018)
Outros .................................................................... 506 506

Diferido .................................................................... 2.801 2.801

Total do Ativo .......................................................... 16.260.040 15.616.406 18.090.746 18.179.963

Conglomerado financeiro Banco
Nota 2017 2016 2017 2016

Passivo e Patrimônio líquido

Circulante ................................................................ 4.621.186 5.287.659 6.458.698 7.855.981
Depósitos ................................................................. 14 2.012.085 1.669.612 3.806.365 4.160.566

Depósitos à vista ................................................... 23.593 28.619 24.468 28.943
Depósitos interfinanceiros .................................... 45.439 96.557 1.838.855 2.587.193
Depósitos a prazo ................................................. 1.943.053 1.544.436 1.943.042 1.544.430

Captações no mercado aberto - carteira própria .... 8.550 300.198 35.547 311.202
Recursos de aceites e emissão de títulos .......... 15 881.801 1.072.671 881.801 1.072.671
Relações interfinanceiras ..................................... 72 96 1
Obrigações por empréstimos e repasses .......... 16 95.588 157.090 145.361 217.957

Repasse país – instituições oficiais ..................... 59.413 63.705 59.413 63.705
Empréstimos no exterior ...................................... 36.175 93.385 85.948 154.252

Instrumentos financeiros derivativos ................. 7 209.648 421.911 209.648 421.911
Outras obrigações .................................................. 1.413.442 1.666.081 1.379.976 1.671.673

Cobrança e arrecadação de tributos e
assemelhados .................................................... 15.874 13.393 15.874 13.393

Sociais e estatutárias ........................................... 38.872 46.069 38.872 46.069
Fiscais e previdenciárias ...................................... 17(a) 50.533 58.041 2.787 15.397
Negociação e intermediação de valores ............ 1.787 1.787
Diversas ................................................................. 17(b) 1.306.376 1.548.578 1.320.656 1.596.814

Não circulante – Exigível a longo prazo ............. 9.066.919 7.728.629 9.060.147 7.723.897
Depósitos ................................................................. 14 6.352.612 4.027.961 6.357.115 4.036.200

Depósitos interfinanceiros .................................... 24.467 27.035 28.970 35.274
Depósitos a prazo ................................................. 6.328.145 4.000.926 6.328.145 4.000.926

Recursos de aceites e emissão de títulos .......... 15 236.975 738.023 236.975 738.023
Obrigações por empréstimos e repasses .......... 16 444.858 413.793 444.858 413.793

Repasse País – Instituições Oficiais .................... 3.228 3.228
No País – Outras Instituições ............................... 444.858 410.565 444.858 410.565

Instrumentos financeiros derivativos ................. 7 26.509 474.753 26.509 474.753
Outras obrigações .................................................. 2.005.965 2.074.099 1.994.690 2.061.128

Fiscais e previdenciárias ...................................... 17(a) 52.779 108.276 51.733 105.301
Diversas ................................................................. 17(b) 1.953.186 1.965.823 1.942.957 1.955.827

Total do Passivo ..................................................... 13.688.105 13.016.288 15.518.845 15.579.878

Patrimônio Líquido administrado pela
controladora ........................................................ 2.571.935 2.600.118 2.571.901 2.600.085

Participação de acionistas não controladores .... 34 33

Patrimônio Líquido ................................................. 19 2.571.901 2.600.085 2.571.901 2.600.085
Capital social - De domiciliados no país ................ 2.504.477 2.504.477 2.504.477 2.504.477
Reservas de lucros ................................................... 78.875 100.376 78.875 100.376
Ajuste de avaliação patrimonial ............................ (11.451) (4.768) (11.451) (4.768)
Ações em tesouraria ................................................

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ........... 16.260.040 15.616.406 18.090.746 18.179.963
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

Segundo
Conglomerado financeiro semestre Banco

Nota 2017 2016   2017 2017 2016
Receitas da intermediação financeira ....... 2.578.340 2.266.288 1.373.120 2.559.591 2.243.396
Operações de crédito .................................... 20(a) 2.271.534 1.951.144 1.225.525 2.263.043 1.848.686
Operações de arrendamento mercantil ....... 20(a) 117 173
Resultado de operações com títulos e

valores mobiliários ..................................... 20(b) 306.689 314.971 147.595 296.548 394.710

Despesas da intermediação financeira ..... (1.315.535)(1.629.167) (658.687) (1.474.404) (1.842.259)
Resultado com instrumentos financeiros

derivativos ................................................... 20(c) (194.799) (764.781) (81.820) (194.799) (724.435)
Captação no mercado ................................... 20(d) (1.060.000) (774.722) (552.158) (1.218.869) (1.029.029)
Operações de empréstimos, cessões e repasses (60.736) (89.664) (24.709) (60.736) (88.795)

Resultado da intermediação financeira antes
do crédito para liquidação duvidosa ......... 1.262.805 637.121 714.433 1.085.187 401.137

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 8(f) (448.223) (604.116) (264.274) (439.821) (543.146)
Recuperação de crédito baixado para prejuízo 8(f) 206.242 186.288 92.382 206.012 179.066

Resultado bruto da intermediação financeira 1.020.824 219.293 542.541 851.378 37.057

Outras receitas (despesas) operacionais . (1.066.210)(1.065.455) (578.809) (963.761) (963.492)
Receitas de prestação de serviços ................ 21 36.596 50.565 17.729 36.596 50.496
Despesas de pessoal ...................................... 22(a) (164.000) (168.434) (86.862) (163.912) (154.356)
Outras despesas administrativas ................... 22(b) (607.465) (596.672) (302.176) (605.574) (586.851)
Despesas tributárias ....................................... 23 (78.142) (60.132) (40.362) (69.523) (45.850)
Resultado de participações em coligadas

e controladas .............................................. 11 (4.201) 40.432 41.037 93.482 88.959
Outras receitas operacionais ......................... 24 355.522 288.660 179.609 341.101 256.901
Outras despesas operacionais ....................... 24 (604.520) (619.874) (387.784) (595.931) (572.791)

Resultado operacional ................................. (45.386) (846.162) (36.268) (112.383) (926.435)
Resultado não operacional ......................... 27 57.154 963.613 (3.003) 56.774 963.302
Resultado antes da tributação sobre o

lucro e participações ............................... 11.768 117.451 (39.271) (55.609) 36.867

Imposto de renda ........................................... 25(c) (18.216) (21.817) 21.350 8.448 (7.316)
Contribuição social ........................................ 25(c) (12.471) (22.490) 18.154 9.054 (8.498)
Ativo fiscal diferido ........................................ 25(c) 58.486 54.855 22.654 77.671 96.413
Participação nos lucros ................................. (13.277) (76.665) (13.274) (13.274)

Lucro líquido antes da participação dos
acionistas não controladores .................. 26.290 51.334 9.613 26.290 51.333

Lucro líquido do exercício .......................... 26.290 51.334 9.613 26.290 51.333

Lucro líquido por ação - R$ ......................... 1.059,82 2.076,5

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Continua...

Ajuste de Lucros/
Capital Reserva de lucros avaliação Ações em Prejuízos

Realizado Legal Estatutária Outras patrimonial tesouraria acumulados Total
Saldos em 31 de

dezembro de 2015 ....... 2.805.064 159.995 7.048 3.548 2.975.655
Aumento de capital ........ 99.413 99.413
Redução de capital ........ (400.000) (400.000)
Variação do ajuste a valor

de mercado .................. (8.316) (8.316)
Lucro líquido do exercício 51.333 51.333
Destinação do lucro líquido:

Juros sobre capital próprio
(R$4.913,19 por ação) (118.000) (118.000)

Utilização de reservas ... (66.667) 66.667
Saldos em 31 de

dezembro de 2016 ....... 2.504.477 93.328 7.048 (4.768) 2.600.085

Saldos em 31 de
dezembro de 2016 ....... 2.504.477 93.328 7.048 (4.768) 2.600.085

Prejuízo de exercício
anteriores (Res. 4.512/16) (3.214) (3.214)

Variação do ajuste a valor
de mercado .................. (6.683) (6.683)

Lucro líquido do exercício 26.290 26.290
Destinação do lucro líquido:

Juros sobre capital próprio
(R$1.814,08 por ação) (45.000) (45.000)

Juros sobre capital próprio
prescrito ...................... 423 423

   Constituição de reservas 1.314 24.976 (26.290)
   Utilização de reservas .. (22.815) (25.399) 48.214
Saldos em 31 de

dezembro de 2017 ....... 2.504.477 71.827 7.048 (11.451) 2.571.901

Saldos em 30 de junho
de 2017 ........................ 2.504.477 94.162 12.629 7.048 (17.596) 2.600.720

Variação do ajuste a valor
de mercado .................. 6.145 6.145

Lucro líquido do semestre 9.613 9.613
Destinação do lucro líquido:

Juros sobre capital próprio
(R$1.814,08 por ação) (45.000) (45.000)

Juros sobre capital próprio
prescrito ...................... 423 423

   Constituição de reservas 480 9.133 (9.613)
   Utilização de reservas .. (22.815) (22.185) 45.000
Saldos em 31 de

dezembro de 2017 ....... 2.504.477 71.827 7.048 (11.451) 2.571.901

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

A Administração do Banco BMG S.A. e de suas Controladas (“BMG”), em conformidade com as disposições legais e
estatutárias aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresenta as
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, juntamente com o relatório dos
auditores independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria.

Banco BMG
Com 87 anos de sólida presença no mercado financeiro, o banco se destaca por sua força de vendas, excelência
operacional, tecnologia e capacidade de se adaptar aos principais movimentos de mercado. Em sua trajetória, o
BMG construiu uma marca reconhecida pela sua tradição, transparência e sólidas práticas de governança corporativa.
O Banco BMG oferece aos seus clientes pessoa física: cartão de crédito consignado (BMG Card), crédito pessoal com
débito em conta (BMG em Conta), ambos exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos
e crédito pessoal digital (Lendico). Aos clientes pessoa jurídica, oferece financiamento, prestação de serviços
financeiros estruturados, instrumentos derivativos e seguro garantia para empresas de médio e grande porte (BMG
Empresas e BMG Seguros). Adicionalmente, o BMG disponibiliza produtos de investimento para ambos os públicos
(BMG Invest).

Desempenho Financeiro
O Lucro Líquido no exercício de 2017 foi de R$ 26,3 milhões.

O Patrimônio Líquido consolidado em 31 de dezembro de 2017 atingiu o valor de R$ 2.572 milhões.
O índice de capitalização ponderado pelo risco dos ativos (Índice de Basileia) correspondeu a 15,7%, já considerando
o cronograma de implementação das normas de Basileia III. Considerando apenas Capital Principal (Capital Nível
I) esse índice é de 13,4%.

A carteira total de operações de crédito encerrou 31 de dezembro de 2017 com saldo de R$ 8.633 milhões
representando um aumento de 1,7% em comparação a 2016. O principal produto do Banco, o cartão de crédito
consignado, apresentou expressiva expansão de 20,7% em 12 meses, atingindo R$ 6.321 milhões. Da carteira,
77,3% está concentrado em aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos federais.
A captação total encerrou o 4T17 com saldo de R$11.939 milhões, representando um aumento de 16,9% em
relação ao mesmo período do ano anterior.  A principal fonte de captação, o Certificado de Depósito Bancário (CDB),
representa 65,6% do funding e cresceu 76,2% nos últimos 12 meses.

Regulação
BACEN Circular nº 3.068/01 – No encerramento do trimestre, o BMG não possuía títulos e valores mobiliários
classificados na categoria “mantidos até o vencimento”.

Governança Corporativa
Com uma gestão experiente e profissionalizada, o Banco BMG optou voluntariamente por práticas de governança
corporativa de alto nível, contando com um Conselho de Administração - do qual 40% dos membros são independentes,
incluindo o Presidente, Comitês estatutários e não estatutários de apoio à administração, Processos de Compliance
e Controles Internos devidamente estruturados, Código de Ética, Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
(PLD), Estrutura de Auditoria Interna independente, uma área de Relações com Investidores estratégica e atuante,
dentre outras iniciativas.

O Banco 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.
Para maiores informações sobre gestão de riscos acesse: www.bancobmg.com.br/ri.

Gestão de Capital
A avaliação da suficiência de capital é realizada de forma contínua para assegurar que a Organização mantenha
uma sólida base de capital para apoiar o desenvolvimento das suas atividades. Considera ainda uma visão
prospectiva, pois se antecipa a possíveis mudanças nas condições de mercado.

Agradecimentos
Todas essas realizações refletem o firme propósito dos Acionistas e da Administração na busca contínua para superar
expectativas e oferecer sempre um serviço de alta qualidade aos seus clientes e um ambiente saudável aos seus
colaboradores.

São avanços que se concretizam graças ao apoio e à confiança dos nossos clientes e ao trabalho dedicado do
quadro de colaboradores e, parceiros/correspondentes.

A todos eles, nossos agradecimentos.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018.
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1 CONTEXTO OPERACIONAL

As operações do Banco BMG S.A (“BMG” ou “Banco”) são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições
que atuam integradamente no mercado financeiro, sendo que certas operações têm a coparticipação ou a
intermediação de instituições do Grupo Financeiro BMG. O Banco está autorizado a operar como banco
múltiplo nas carteiras comercial e de crédito, financiamento e investimento. O benefício dos serviços prestados
entre essas instituições e os custos das estruturas operacional e administrativa são absorvidos, segundo a
praticabilidade e razoabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou individualmente, sendo julgados
adequados pela administração das instituições.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

2.1.  Apresentação das demonstrações financeiras

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

As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco em
09/02/2018.

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

Resolução CMN nº 4.144/12 – CPC 00 (R1) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

Alguns números inclusos neste Relatório foram submetidos a ajustes de arredondamento.

Assim sendo, os valores indicados como totais em alguns quadros podem não ser a soma aritmética dos números
que os precedem.

2.2.Descrição das principais políticas contábeis adotadas

(a) Moeda funcional e de apresentação

As informações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do Banco BMG e de suas
controladas. As operações da subsidiária no exterior, (Nota 11) são, na essência, uma extensão das atividades do
Brasil, portanto os ativos, os passivos e os resultados são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e
convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Ganhos e perdas resultantes do
processo de conversão são registrados no resultado do período.

(b) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência dos períodos, sendo ajustado pela parcela
atribuível de imposto de renda e contribuição social incidentes sobre os lucros tributáveis e, quando aplicável,
pelo imposto de renda e contribuição social diferidos que serão recuperados ou exigidos em períodos seguintes.

(c) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução BACEN nº 3.604/08, incluem dinheiro em caixa, depósitos
bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites,
com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias, na data de aquisição, que são utilizadas pelo Banco para
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo (Vide Nota 4).

(d) Aplicações interfinanceiras de liquidez

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

e) Títulos e valores mobiliários

De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/01 e regulamentação complementar, os títulos e valores mobiliários
são classificados de acordo com a intenção de negociação pela administração em três categorias específicas e
atendendo aos seguintes critérios de contabilização:

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

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

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

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

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

A administração determina diretrizes para a classificação de títulos e valores mobiliários entre as categorias
dispostas na Circular BACEN nº 3.068/01. As classificações dos títulos existentes na carteira, assim como
aqueles adquiridos no período, são periódica e sistematicamente avaliadas de acordo com tais diretrizes.
Conforme estabelecido no artigo 5º da referida circular, a reavaliação quanto à classificação de títulos e valores
mobiliários só pode ser efetuada por ocasião dos balancetes semestrais. Além disso, no caso da transferência da
categoria “mantidos até o vencimento” para as demais, essa só poderá ocorrer por motivo isolado, não usual,
não recorrente e não previsto, que tenha ocorrido após a data da classificação.

(f) Instrumentos financeiros derivativos

De acordo com a Circular BACEN nº 3.082/02 e regulamentações posteriores, os instrumentos financeiros
derivativos passaram a ser classificados de acordo com a intenção da administração para fins ou não de
proteção (hedge).

As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos efetuados por solicitação de clientes, por conta
própria, ou que não atendam aos critérios de proteção estabelecidos na referida circular (principalmente
derivativos utilizados para administrar a exposição global de risco), são contabilizadas pelo valor de mercado,
com os ganhos e as perdas realizados e não realizados reconhecidos diretamente na demonstração do resultado.

As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos destinados a hedge são classificadas como
hedge de risco de mercado ou hedge de fluxo de caixa, segundo os critérios definidos na Circular BACEN nº
3.082/02. Nesses casos, também os itens objeto de hedge são ajustados ao valor de mercado, tendo como
contrapartida desses ajustes (derivativo e respectivo item objeto de hedge): (i) a adequada conta de receita ou
despesa no resultado do período, no caso de hedge de risco de mercado e (ii) conta destacada do patrimônio
líquido para a parcela efetiva do hedge de fluxo de caixa, deduzida dos efeitos tributários.

(g) Operações de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa

Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em base
“pro-rata” dia, com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados. A atualização (accrual) das
operações vencidas até o 59º dia de atraso é contabilizada em receitas e, a partir do 60º dia, deixa de ser
apropriada, e o seu reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo recebimento das prestações,
conforme determina o artigo 9º da Resolução BACEN nº 2.682/99.

Conforme definido no Cosif, as operações de crédito são apresentadas líquidas das rendas a apropriar, que são
apropriadas de forma “pro-rata” ao resultado do período.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base nos critérios definidos pela Resolução
BACEN nº 2.682/99, sendo fundamentada na análise do saldo em aberto das operações, considerando ainda
os valores das garantias, o histórico de perdas e os riscos da carteira.

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Continua...

Segundo
Conglomerado financeiro semestre Banco

2017 2016   2017 2017 2016

1 – Receitas ........................................................ 2.785.631 3.151.298 1.395.563 2.760.253 3.150.015
1.1 Intermediação financeira ............................. 2.578.340 2.266.288 1.373.120 2.559.591 2.243.396
1.2 Prestação de serviços .................................... 36.596 50.565 17.729 36.596 50.496
1.3 Provisão para créditos de liquidação

duvidosa ............................................................ (448.223) (604.116) (264.274) (439.821) (543.146)
1.4 Recuperação de crédito baixado para prejuízo 206.242 186.288 92.382 206.012 179.066
1.5 Outras receitas operacionais ........................ 355.522 288.660 179.609 341.101 256.901
1.6 Não Operacionais .......................................... 57.154 963.613 (3.003) 56.774 963.302

2 – Despesas ...................................................... 1.920.055 2.249.041 1.046.471 2.070.335 2.415.050
2.1 Despesas da intermediação financeira ........ 1.315.535 1.629.167 658.687 1.474.404 1.842.259
2.2 Outras despesas operacionais ...................... 604.520 619.874 387.784 595.931 572.791

3 – Insumos adquiridos de terceiros ............... 432.649 417.289 214.783 430.060 411.302
3.1 Materiais, energia e outros ........................... 57.797 57.641 30.425 55.716 58.863
3.2 Serviços de terceiros ..................................... 120.323 123.194 58.439 120.275 121.853
3.3 Outros ............................................................. 254.529 236.454 125.919 254.069 230.586
3.3.1 Comunicação ............................................. 30.782 49.738 11.303 30.782 49.523
3.3.2 Propaganda, promoções e publicidade ... 49.156 26.939 17.227 49.049 26.437
3.3.3 Processamento de dados ........................... 35.275 40.264 17.469 35.273 38.044
3.3.4 Serviços técnicos especializados .............. 122.812 94.388 72.177 122.485 92.774
3.3.5 Taxas e emolumentos bancários .............. 13.371 21.494 6.179 13.349 20.182
3.3.6 Transporte ................................................... 3.133 3.631 1.564 3.131 3.626

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) .............. 432.927 484.968 134.309 259.858 323.663

5 – Depreciação e amortização ........................ 162.742 165.784 81.586 163.466 161.993

6 – Valor adicionado líquido produzido pela
entidade (4 – 5) ................................................ 270.185 319.184 52.723 96.392 161.670

7 – Valor adicionado recebido em transferência (4.201) 40.432 41.037 93.482 88.959
7.1 Resultado de equivalência patrimonial ...... (4.201) 40.432 41.037 93.482 88.959

8 – Valor adicionado a distribuir (6 +7) ............ 265.984 359.616 93.760 189.874 250.629

9 – Distribuição do valor adicionado .............. 265.984 359.616 93.760 189.874 250.629
9.1 Pessoal ........................................................... 177.278 245.099 100.137 177.186 220.490
9.1.1 Remuneração direta .................................. 110.776 181.570 67.347 110.728 162.944
9.1.2 Benefícios ................................................... 25.152 23.776 12.915 25.124 22.092
9.1.3 Encargos Sociais ........................................ 41.350 39.753 19.875 41.334 35.454

9.2 Impostos, contribuições e taxas .................... 50.342 49.584 (21.799) (25.650) (34.749)
9.2.1 Federais ...................................................... 46.180 46.614 (23.438) (29.802) (37.492)
9.2.2 Estaduais .................................................... 172 542 95 172 535
9.2.3 Municipais .................................................. 3.990 2.428 1.544 3.980 2.208

9.3 Remuneração de capitais de terceiros ........ 12.074 13.599 5.809 12.048 13.555
9.3.1 Aluguéis ...................................................... 12.074 13.599 5.809 12.048 13.555

9.4 Remuneração de capitais próprios .............. 26.290 51.334 9.613 26.290 51.333
9.4.1 Lucros retidos do período .......................... 26.290 51.334 9.613 26.290 51.333

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

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO
 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Continuação...

Apresentamos abaixo a demonstração do fluxo de caixa elaborada através do Método Indireto.

Segundo
Conglomerado financeiro semestre Banco

2017 2016   2017 2017 2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do período ........................................ 26.290 51.333 9.613 26.290 51.333

Ajuste ao Lucro líquido ......................................... 679.964 984.718 275.479 553.392 718.257
Depreciações ............................................................ 16.129 13.161 8.259 16.129 13.161
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ..... 448.223 604.116 264.274 439.821 543.146
Amortizações ............................................................ 2.295 3.790 806 2.295 3.790
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..... (58.486) (54.855) (22.654) (77.671) (96.413)
Resultado de equivalência patrimonial ................. 4.201 (40.432) (41.037) (93.482) (88.959)
Ajuste de marcação a mercado hedge .................. (6.683) (8.316) 6.145 (6.683) (8.316)
Variação cambial de títulos e valores mobiliários .... (2.222) (236.085) (815) (2.222) (251.728)
Variação cambial de captações .............................. 95.837 401.465 (15.764) 95.837 421.735
Variação cambial de obrigações por empréstimos

e repasses ............................................................. 4.143 28.949 (5.530) 4.143 28.949
Amortização de ágio ............................................... 145.042 145.042 75.521 145.042 145.041
Provisão para contingências ................................... 30.886 127.870 9.274 30.183 7.850
Superveniência/insuficiência de depreciação ...... 599 13
Lucro líquido ajustado do período ....................... 706.254 1.036.051 288.092 579.682 769.590

Variação de ativos e passivos
(Aumento) aplicações interfinanceiras de liquidez . 306.633 (201.617) 257.725 1.186.724 (327.420)
Redução títulos e valores mobiliários .................... 291.119 521.729 261.001 245.609 391.503
(Aumento) Redução em relações interfinanceiras

e interdependências ............................................ 5.686 7.419 8.069 5.156 (12.566)
(Aumento) operações de crédito ............................. (639.414) (182.015) (717.084) (586.353) (2.526.582)
(Aumento) Redução operações de arrendamento

mercantil ................................................................ (575) 386
(Aumento) Redução outros créditos ....................... (96.905) (146.355) 156.162 (126.916) 290.178
(Aumento) Redução outros valores e bens ............ 37.142 36.826 (22.956) 39.037 (23.121)
Aumento depósitos .................................................. 2.667.123 561.959 823.881 1.966.714 1.898.136
(Redução) captações mercado aberto .................... (291.648) (540.250) (19.455) (275.655) (644.245)
Aumento (Redução) recursos de aceites e emissões

de títulos ................................................................ (787.755) (1.138.751) 84.791 (787.755) (1.158.072)
Aumento (Redução) obrigações por empréstimos

e repasses ............................................................. (34.580) 37.210 (5.406) (45.674) 112.454
Aumento (Redução) relações interfinanceiras ....... (18) 23
Aumento (Redução) instrumentos financeiros

derivativos ............................................................. (660.507) 636.881 (284.118) (660.507) 572.439
Aumento (Redução) outras obrigações .................. (279.570) (1.463.528) 272.529 (353.155) 248.679

Caixa gerado nas operações ................................ 1.222.985 (834.032) 1.100.231 1.186.907 (409.027)

Imposto de renda e contribuição social pagos ...... (81.432) (50.989) (8.617) (44.507) (15.149)

Caixa líquido (aplicado nas) atividades
operacionais ........................................................ 1.141.553 (885.021) 1.091.614 1.142.400 (424.176)

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de imobilizado de uso ........................... (26.919) (2.466) (16.142) (26.919) (14.240)
Alienação de imobilizado de uso .......................... 3.560 1.437 3.560
Aumento de capital em controlada ....................... (10.000) (10.000)
Aquisição de investimentos .................................... 1.357 934.658 (6.650) 7.077 511.675
Juros sobre capital próprio recebidos de coligadas .... 13.300
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)

atividades de investimentos ............................. (32.002) 932.192 (21.355) (26.282) 510.735

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Juros sobre o capital próprio pagos ........................ (45.000) (118.000) (45.000) (45.000) (118.000)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de

financiamentos .................................................... (45.000) (118.000) (45.000) (45.000) (118.000)

Aumento (Redução) liquido de caixa e
equivalentes de caixa ........................................ 1.044.551 (70.829) 1.025.259 1.071.118 (31.441)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 375.664 446.493 406.341 360.482 391.923

Caixa e equivalentes de caixa no fim do
período (Nota 2.2 e Nota 4) ................................. 1.440.215 375.664 1.431.600 1.431.600 360.482

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes
de caixa ................................................................ 1.064.551 (70.829) 1.025.259 1.071.118 (31.441)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Continuação...

Continua...

(h) Cessão de crédito

A Resolução CMN nº 3.533/08 (postergada pelas Resoluções CMN nº 3.673/08 e 3.895/10) que alterou o registro
das operações de cessões de crédito, realizadas a partir de 2012, estabelecendo procedimentos para a classificação
e divulgação das operações de venda ou de transferência de ativos financeiros. Conforme esse novo normativo,
a manutenção ou baixa do ativo financeiro está relacionada à retenção substancial dos riscos e benefícios na
operação de venda ou transferência. As operações de cessão de créditos em que existe retenção substancial dos
riscos e benefícios pelo BMG permanecem registradas no ativo em sua totalidade. Os valores recebidos na
operação são registrados no ativo com contrapartida no passivo referente à obrigação assumida. As receitas e
despesas são apropriadas de forma segregada ao resultado do período pelo prazo remanescente da operação.

(i) Outros ativos circulantes e realizáveis a longo prazo

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

(j) Outros valores e bens – Despesas antecipadas

Referem-se, sobretudo, à comissão sobre operações de crédito e correspondentes, além de comissão sobre captação
de títulos e valores mobiliários no exterior, os quais estão de acordo com a vigência dos respectivos contratos.

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

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

Conforme Circular BACEN nº 3.738/14, a partir de 2015 o Conglomerado utiliza a faculdade de diferimento da
despesa relativa a comissão de originação de operações de créditos de cartão. Os valores ativados para
diferimento serão amortizados ou de forma linear ou de forma imediata se houver liquidação ou baixa da
operação de crédito que deu origem (vide Nota 10 (b)).

(k) Investimentos

Os investimentos em controladas, com mais de 50% de participação ou que apresentam influência significativa,
são avaliados pelo método da equivalência patrimonial (vide percentual de participações na Nota 11). Os
demais investimentos, são registrados pelo valor de custo e, quando aplicável, ajustados ao seu valor recuperável
por meio de constituição de provisão, conforme normas vigentes.

(l) Imobilizado de uso

Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades do
Banco ou exercidos com essa finalidade, inclusive os bens decorrentes de operações que transfiram ao Banco
os benefícios, riscos e controles desses bens. São demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação
acumulada e da provisão para perdas por impairment, quando aplicável.

A depreciação do imobilizado foi calculada pelo método linear, que considera a vida útil dos bens estimada em
sua utilidade econômica. A depreciação é considerada nas seguintes taxas anuais: imóveis de uso - 4%;
máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, instalações e sistema de comunicação - 10%; e veículos e
equipamentos de processamento de dados - 20%.

(m) Intangível

São compostos por itens não monetários, sem substância física e separadamente identificáveis. São decorrentes
de combinações de negócios, licenças de software e outros ativos intangíveis. Esses ativos são reconhecidos
pelo custo. O custo de um ativo intangível, adquirido em uma combinação de negócios, é o seu valor justo na
data da aquisição. Ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados durante sua vida útil econômica
estimada. Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados.

O valor contábil dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, como ágio ou ativos intangíveis ainda não
disponíveis para uso, são testados anualmente. Ativos intangíveis sujeitos a amortização são avaliados ao fim
de cada período de reporte, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Uma
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil exceder o valor recuperável.

i . Ágio

O ágio é originado no processo de aquisição de controladas. Representa o excesso do custo de aquisição, sobre
o valor contábil dos ativos e passivos identificáveis adquiridos de uma controlada na data da aquisição. O ágio
originado na aquisição de controladas é reconhecido em “Ativos Intangíveis” nas demonstrações financeiras
consolidadas.

Ágios com base na expectativa de rentabilidade futura foram apurados em aquisições de participações societárias,
fundamentados na rentabilidade futura dos investimentos. Esses ágios são decorrentes da diferença entre o valor
de aquisição e o valor do patrimônio líquido das controladas, apurados na data de aquisição, como requerem as
normas do Cosif, e estão fundamentados na expectativa de rentabilidade futura, com base na projeção de
resultados da respectiva investida e são amortizados em consonância com os prazos de projeções que o justificam
ou por sua alienação ou perda. São submetidos anualmente ao teste de redução ao valor recuperável.

(n) Ativo diferido

É demonstrado pelo custo de aquisição/formação até 2008, deduzidos da amortização acumulada e da
provisão para perdas por impairment, quando aplicável.

(o) Redução do valor recuperável dos ativos não financeiros

Perdas são reconhecidas no resultado do período caso existam evidências de que os ativos estejam avaliados
por valor não recuperável. Este procedimento é realizado anualmente.

(p) Passivos circulante e não circulante

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

(q) Impostos e contribuição social

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

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

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

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

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

(r) Operações em moedas estrangeiras

O critério para conversão dos saldos ativos e passivos das operações em moedas estrangeiras consiste na
conversão desses valores para moeda nacional (R$) à taxa de câmbio vigente na data de encerramento do
período. Em 31 de dezembro de 2017, a taxa de câmbio aplicável era: US$ 1,00 = R$3,3080 (em 31/12/2016
- US$ 1,00 = R$3,2591).

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

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

Ativos Contingentes – não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle
da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais
recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua recuperação
por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos contingentes cuja expectativa de êxito é
provável são divulgados nas notas explicativas (vide Nota 18);

Passivos Contingentes – são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de
assessores jurídicos e Administração, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a
complexidade dos Tribunais, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa,
com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Além das situações acima mencionadas, foi incluído no cálculo de
perda provável o fator histórico de prováveis causas judiciais levando em consideração o comportamento e a
experiência do Banco observados entre a ocorrência do fato e a notificação judicial. Os passivos contingentes
classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados nas
notas explicativas, quando individualmente relevantes. Passivos contingentes classificados como remotos não
requerem provisão ou divulgação (vide Nota 18).

Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias – decorrem de processos judiciais relacionados às obrigações
tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que, independentemente da
avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas
demonstrações financeiras (vide Nota 18).

(t) Plano de remuneração - Administradores

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

(u) Cisão Parcial

De acordo com a reunião de Assembleia Geral Extraordinária ocorrida na data de 31 de março de 2016, foi
deliberada a cisão parcial de determinados ativos e passivos do Banco BCV S.A. e do Banco Cifra S.A., tendo
os mesmos sido incorporados no Banco BMG S.A.. Os valores incorporados às informações contábeis intermediárias
foram mensurados com base nos livros contábeis de 31/12/2015 dos bancos que tiveram seus ativos e passivos
cedidos.

Em 31 de março de 2016
Balanço Patrimonial Banco Cifra Banco BCV

Ativo
Relações interfinanceiras ....................................................................... 33.151 1.214
Operações de crédito .............................................................................. 1.019.321 971.539
Outros créditos ......................................................................................... 498.652 96.334
Outros valores e bens .............................................................................. 44.436 1.297
Permanente ............................................................................................. 2.314 1.085
Investimentos .......................................................................................... 871
Imobilizado de uso ................................................................................. 2.314 214
Total do Ativo .......................................................................................... 1.597.874 1.071.469

Passivo
Depósitos ................................................................................................. 1.190.222 174.597
Relações interfinanceiras ....................................................................... 56 20
Obrigações por empréstimos e repasses ................................................ 1 8.980
Outras obrigações ................................................................................... 407.595 887.872

Total do Passivo .................................................................................... 1.597.874 1.071.469

(v) Princípios de consolidação - Conglomerado Financeiro

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em consonância com as normas de consolidação
e instruções do BACEN para a elaboração do consolidado do Conglomerado Financeiro. Assim, foram eliminadas
as participações de uma Instituição em outra, os saldos de contas patrimoniais e as receitas e despesas entre as
mesmas, bem como foram destacadas as parcelas do lucro líquido e do patrimônio líquido referentes às
participações dos acionistas minoritários. Essas demonstrações financeiras incluem o Banco BMG S.A., a
subsidiária no exterior BMG Bank (Cayman) Ltd., e as controladas BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil,
Banco Cifra S.A., Cifra Financeira S.A., e Banco BCV S.A..

Para a preparação das demonstrações financeiras consolidadas, as operações de arrendamento mercantil
foram classificadas pelo método financeiro, registradas pelo valor presente das contraprestações futuras com o
valor residual antecipado recebido apresentado como redutor do arrendamento mercantil a receber.

Os ágios apurados nas aquisições de investimentos em empresas controladas estão apresentados na nota de
“Intangível” Nota 13.

As demonstrações financeiras da empresa sediada no exterior, BMG Bank (Cayman) Ltd., são originalmente
preparadas em de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas do Bacen.

(w) Consolidação

Para melhor entendimento das demonstrações financeiras consolidadas, segue de forma resumida a composição do balanço patrimonial dos períodos findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 das empresas que compõem
o conglomerado financeiro:

Ativo Banco BMG Leasing Cayman Banco Cifra Banco BCV Cifra FI Eliminações Conglomerado Financeiro
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016

Circulante ..................................................................................................... 9.004.022 323.750 124.089 580.345 983.252 20.939 2.014.639 9.021.758 8.060.952
Disponibilidades ........................................................................................... 16.109 475 2.871 1.091 4.324 981 1.127 24.724 29.491
Aplicações interfinanceiras de liquidez ...................................................... 374.354 298.057 561.320 944.033 17.003 1.820.413 374.354 31.700
Títulos e valores mobiliários e derivativos .................................................. 270.910 60.288 210.622 297.862
Relações interfinanceiras ............................................................................. 10.659 33 560 11.252 16.938
Operações de crédito .................................................................................... 6.968.171 44.347 7.012.518 6.439.166
Operações de arrendamento mercantil ....................................................... 25
Outros créditos ............................................................................................... 1.239.487 25.040 76.871 17.901 34.335 1.175 132.811 1.261.998 1.111.867
Outros valores e bens .................................................................................... 124.332 178 1.780 126.290 133.903
Não circulante .............................................................................................. 9.086.724 34.654 98.427 133.231 255.910 2.370.664 7.238.282 7.555.454
Realizável a longo Prazo ............................................................................ 5.996.637 34.654 98.427 133.231 255.910 4.502 6.514.357 6.702.415
Aplicações interfinanceiras de liquidez ...................................................... 1.050.731 4.502 4.502 1.050.731 630.701
Títulos e valores mobiliários ........................................................................ 1.804.034 13.311 23.688 1.841.033 2.042.690
Operações de crédito .................................................................................... 710.351 98.427 808.778 1.190.939
Operações de arrendamento mercantil .......................................................
Outros créditos ............................................................................................... 2.279.312 16.841 133.231 232.222 2.661.606 2.656.347
Outros valores e bens .................................................................................... 152.209 152.209 181.738
Permanente .................................................................................................. 3.090.087 2.366.162 723.925 853.039

Total do Ativo ................................................................................................ 18.090.746 358.404 222.516 713.576 1.239.162 20.939 4.385.303 16.260.040 15.616.406

Passivo Banco BMG Leasing Cayman Banco Cifra Banco BCV Cifra FI Eliminações Conglomerado Financeiro
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016

Circulante ..................................................................................................... 6.458.698 11.403 60.550 17.537 77.491 6.788 2.011.281 4.621.186 5.287.659
Depósitos ....................................................................................................... 3.806.365 60.550 1.854.830 2.012.085 1.669.612
Captações no mercado aberto ..................................................................... 35.547 26.997 8.550 300.198
Recursos de aceites e emissão de títulos .................................................... 881.801 881.801 1.072.671
Relações interfinanceiras ............................................................................. 56 20 4 72 96
Obrigações por empréstimos e repasses ...................................................... 145.361 49.773 95.588 157.090
Instrumentos financeiros derivativos ............................................................ 209.648 209.648 421.911
Outras obrigações ......................................................................................... 1.379.976 11.403 17.481 77.471 6.788 79.677 1.413.442 1.666.081
Não circulante – Exigível a longo prazo .................................................. 9.060.147 10.845 143 288 4.504 9.066.919 7.728.629
Depósitos ....................................................................................................... 6.357.115 4.503 6.352.612 4.027.961
Recursos de aceites e emissão de títulos .................................................... 236.975 236.975 738.023
Obrigações por empréstimos e repasses ...................................................... 444.858 444.858 413.793
Instrumentos financeiros derivativos ............................................................ 26.509 26.509 474.753
Outras obrigações ......................................................................................... 1.994.690 10.845 143 288 1 2.005.965 2.074.099
Participação de acionistas não controladores ........................................ 34 33
Patrimônio Líquido ...................................................................................... 2.571.901 336.156 161.966 695.896 1.161.383 14.151 2.369.518 2.571.901 2.600.085

Total do Passivo e Patrimônio Líquido ..................................................... 18.090.746 358.404 222.516 713.576 1.239.162 20.939 4.385.303 16.260.040 15.616.406
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Continua...

3 EXIGIBILIDADES DE CAPITAL E LIMITES DE IMOBILIZAÇÃO

a) Índice de Solvabilidade Basileia e de Imobilização

Conforme Resolução CMN nº 4.193/13 e regulamentações complementares, as instituições financeiras estão
obrigadas a manter um patrimônio líquido compatível com o grau de risco da estrutura de seus ativos, ponderadas
pelos fatores que variam de 0% a 1.250% e um índice mínimo de patrimônio em relação aos ativos ponderados
pelo risco de:

I - 11%, de 1º de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2015;
II - 9,875%, de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016;
III - 9,25%, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017;
IV - 8,625%, de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018; e
V - 8%, a partir de 1º de janeiro de 2019.

Para o Nível I

I – 5,5%, de 1º de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2014; e
II - 6%, a partir de 1º de janeiro de 2015.

O índice de Basileia e as exigibilidades do patrimônio líquido podem ser assim demonstrados:

Basileia III
Conglomerado Prudencial

2017 2016
Patrimônio de referência nível I .............................................................. 1.252.309 1.221.798
Capital Principal ........................................................................................ 1.252.309 1.221.798
- Patrimônio líquido (1) .............................................................................. 2.603.548 2.643.249
- Ajustes Prudenciais – Res. 4.192/13 CMN (2) ......................................... (1.351.239) (1.421.451)

Patrimônio de referência nível II ............................................................. 217.768 643.818
- Dívida subordinada ................................................................................... 217.768 643.818

Patrimônio de referência – PR (nível I + nível II) (a) ............................. 1.470.077 1.865.616

Ativo ponderado pelo risco – RWA (b) .................................................... 9.370.745 9.081.226
Alocação de capital: ...................................................................................
- Risco de crédito ........................................................................................ 8.741.178 8.991.796
- Risco de mercado ..................................................................................... 13.106 59.821
- Risco operacional ..................................................................................... 616.461 29.609

Índice de solvabilidade (a / b) ................................................................. 15,69% 20,54%
Capital nível I ............................................................................................. 13,37% 13,45%
- Capital principal ....................................................................................... 13,37% 13,45%
Capital nível II ............................................................................................ 2,32% 7,09%

- Capital para cobertura do risco das operações sujeitas à variação
de taxas de juros não classificadas na carteira de negociação conf.

Resolução nº. 3.464 do BACEN - Parcela “RBAN” .............................. 29.538 53.264

Índice de imobilização .............................................................................. 20,29% 24,15%
Folga de imobilização ............................................................................... 436.788 482.112
                 
(1) Patrimônio Líquido do Conglomerado Prudencial, conforme disposto no Inciso II, do Art. 3º da Resolução nº
4.192, de 1º de março de 2013; e

(2) Conforme Cronograma de Deduções definido no Art. 11 da Resolução 4.192/2013, em janeiro 2017 passamos
a deduzir 80% dos ajustes prudências para fins da apuração do Capital Principal.

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conglomerado Financeiro Banco
2017 2016 2017 2016

Caixa e saldos em bancos .................................. 24.724 29.491 16.109 14.309
Aplicações interfinanceiras de liquidez (i) ........ 1.415.491 346.173 1.415.491 346.173

Total ..................................................................... 1.440.215 375.664 1.431.600 360.482

(i) Inclui apenas as operações cujos vencimentos na data da efetiva aplicação sejam iguais ou inferiores a 90
dias e que apresentam risco insignificante de mudança de valor justo.

O saldo de aplicações interfinanceiras considerado como caixa e equivalente de caixa está apresentado
também na Nota 5.

5 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

Conglomerado Financeiro Banco
2017 2016 2017 2016

Posição bancada
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ................ 19.998 19.998
Letras do Tesouro Nacional – LTN .................... 59.987 346.173 59.987 346.173
Notas do Tesouro Nacional – NTN .................... 1.335.506 1.335.506

Aplicações no mercado aberto ........................ 1.415.491 346.173 1.415.491 346.173

Aplicações em depósitos interfinanceiros .... 9.594 310.251 9.594 1.196.319

Aplicações em moedas estrangeiras ............. 5.977

Total ..................................................................... 1.425.085 662.401 1.425.085 1.542.492
Circulante ........................................................... 374.354 31.700 374.354 911.791
Não circulante .................................................... 1.050.731 630.701 1.050.731 630.701

6 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

(a) Os títulos e valores mobiliários podem ser apresentados como segue:

Conglomerado Financeiro Banco
2017 2016 2017 2016

Títulos de renda fixa
Livres
Títulos Públicos Federais ...................................
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT ............... 1.277.453 238.214 1.237.146 208.404
- Letras do Tesouro Nacional - LTN ................... 148.315 124.128
- Notas do Tesouro Nacional - NTN ................... 874.692 862.634

- Cotas de fundos de investimento em participações 4.961 4.961

Títulos Privados
- Debêntures ........................................................ 184.837 184.837
- Ações ................................................................. 3.045 2.231 3.045 2.231
- Títulos no exterior ............................................. 60.288 34.176
- Outros ................................................................ 22.683 22.683

Vinculados a operações compromissadas
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT ............... 8.550 35.546
- Notas do Tesouro Nacional - NTN ................... 315.241 326.769

Vinculados a prestação de garantias
Títulos Públicos Federais
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT ............... 388.943 472.425 365.255 470.555
- Letras do Tesouro Nacional - LTN ................... 991 991
- Notas do Tesouro Nacional - NTN ...................

Instrumentos Financeiros Derivativos (i)
Títulos Privados ..................................................
- Swap a receber ................................................. 165.489 207.075 165.489 207.075
- Contratos de Opções ........................................ 1.141 1.233 1.141 1.233
- Compras a Termo ............................................. 17.236 57.452 17.236 57.452

Total ..................................................................... 2.051.655 2.340.552 2.074.944 2.318.331
Circulante ........................................................... 210.622 297.862 267.602 273.145
Não Circulante .................................................... 1.841.033 2.042.690 1.807.342 2.045.186

(i) Vide informações sobre instrumentos financeiros derivativos na Nota 7.

(b) Os títulos e valores mobiliários apresentam os seguintes prazos de vencimento:

Conglomerado financeiro Banco
Valor pela curva Valor pela curva

Descrição Custo amortizável Valor de contábil Custo amortizável Valor de contábil
Títulos/Vencimentos 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Títulos disponíveis

para venda .................... 1.859.400 885.166 1.859.783 884.7891.822.495 828.752 1.822.784 828.392
- LFT

De 31 a 60 dias .............. 165.872 165.849 165.872 165.849
De 181 a 360 dias .......... 36.122 36.115 36.122 36.115

   Acima de 360 dias ......... 1.508.691 675.519 1.509.097 674.5241.471.786 643.827 1.472.098 642.844
- LTN

Até 30 dias ..................... 89.970 89.954 65.778 65.767
De 181 a 360 dias .......... 59.021 59.352 59.021 59.352

- NTN
Até 30 dias ..................... 530 530
Acima de 360 dias ......... 1.623 1.631 1.623 1.631

- Debêntures ......................
Acima de 360 dias ......... 184.837 184.837 184.837 184.837

- Outros
Acima de 360 dias ......... 22.381 22.683 22.381 22.683

Títulos para negociação (i) 7.503 2.503 8.006 2.231 67.791  36.679 68.294 36.407
- Títulos no exterior

De 181 a 360 dias .......... 56.980 56.980
Acima 360 dias .............. 3.308 34.176 3.308 34.176

- Ações
Indeterminado ................ 2.503 2.503 3.045 2.231 2.503 2.503 3.045 2.231

- Cotas de fundos de
investimentos
Indeterminado ................ 5.000 4.961 5.000 4.961

Títulos mantidos até o
vencimento .................... 1.187.772 1.187.772 1.187.772 1.187.772

- NTN
Acima de 360 dias ......... 1.187.772 1.187.772 1.187.772 1.187.772

Instrumentos financeiros
derivativos –
“Diferencial a receber” 183.866 265.760 183.866 265.760
Até 30 dias ..................... 9.718 38.775 9.718 38.775
De 31 a 60 dias .............. 2.162 15.213 2.162 15.213
De 61 a 90 dias .............. 222 13.123 222 13.123
De 91 a 180 dias ............ 16.080 18.915 16.080 18.915
De 181 a 360 dias .......... 8.585 23.654 8.585 23.654
Acima 360 dias .............. 147.099 156.080 147.099 156.080

Total geral .......................... 1.866.903 2.075.441 2.051.655 2.340.552 1.890.286 2.053.203 2.074.944 2.318.331
Total contábil ...................... 2.051.655 2.340.552 2.074.944 2.318.331
Circulante .......................... 210.622 297.862 267.602 273.145
Não Circulante ................... 1.841.033 2.042.690 1.807.342 2.045.186

(i) Títulos classificados como mantidos para negociação são apresentados no Balanço Patrimonial todos no curto
prazo, independentemente do vencimento.

(c) Classificação dos títulos e valores mobiliários

(i) Títulos disponíveis para venda

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os títulos públicos federais foram marcados a mercado conforme cotação
divulgada pela Anbima e estão custodiados no SELIC.

Conglomerado financeiro
Ajuste a

Valor pela valor de
curva - Custo Valor de mercado no

Descrição Vencimento Quantidade amortizável mercado  patrimônio
Títulos públicos

LFT ............................................. 01/03/2018 17.865 165.872 165.849 (23)
LFT ............................................. 01/03/2019 2.023 18.786 18.780 (6)
LFT ............................................. 01/03/2021 49.840 462.477 462.642 165
LFT ............................................. 01/09/2021 12.200 113.293 113.245 (48)
LFT ............................................. 01/03/2022 13.400 124.343 124.380 37
LFT ............................................. 01/09/2022 15.379 142.650 142.748 98
LFT ............................................. 01/03/2023 4.337 40.268 40.257 (11)
LFT ............................................. 01/09/2023 65.400 606.874 607.045 171

Títulos privados

Debêntures ................................. 12/09/2022 184.000 184.837 184.837

Total – 2017 ................................ 1.859.400 1.859.783 383
Total – 2016 ................................ 885.166 884.789 (377)

Banco
Ajuste a

Valor pela valor de
curva - Custo Valor de mercado no

Descrição Vencimento Quantidade amortizável mercado  patrimônio
Títulos públicos

LFT ............................................. 01/03/2018 17.865 165.872 165.849 (23)
LFT ............................................. 01/03/2019 2.023 18.786 18.780 (6)
LFT ............................................. 01/03/2021 48.184 447.108 447.270 162
LFT ............................................. 01/09/2021 12.200 113.293 113.245 (48)
LFT ............................................. 01/03/2022 13.400 124.343 124.380 37
LFT ............................................. 01/09/2022 15.379 142.650 142.748 98
LFT ............................................. 01/03/2023 4.337 40.268 40.257 (11)
LFT ............................................. 01/09/2023 63.070 585.338 585.418 80

Títulos privados

Debêntures ................................. 12/09/2022 184.000 184.837 184.837

Total – 2017 ................................ 1.822.495 1.822.784 289
Total – 2016 ................................ 828.752 828.392 (360)

(ii) Títulos para negociação
Conglomerado Financeiro

Valor pela Ajuste a
curva - Custo Valor de valor de

Descrição Vencimento Quantidade amortizável mercado mercado
Títulos privados

Ações Indeterminado 79 2.503 3.045 542
Cotas de Fundos de

Investimento Indeterminado 5.000 5.000 4.961 (39)

Total – 2017 ................................ 7.503 8.006 503
Total – 2016 ................................ 2.503 2.231 (272)

Banco
Valor pela Ajuste a

curva - Custo Valor de valor de
Descrição Vencimento Quantidade amortizável mercado mercado
Títulos privados

Ações Indeterminado 79 2.503 3.045 542
Cotas de fundos de

investimento Indeterminado 5.000 5.000 4.961 (39)
Títulos no exterior ...................... 27/09/2018 25.309 26.524 26.524
Títulos no exterior ...................... 17/11/2018 2.623 2.649 2.649
Títulos no exterior ...................... 07/12/2018 26.514 26.484 26.484
Títulos no exterior ...................... 14/12/2018 1.333 1.323 1.323
Títulos no exterior ...................... 27/12/2018 3.302 3.308 3.308

Total – 2017 ................................ 67.791 68.294 503
Total – 2016 ................................ 36.679 36.407 (272)

(iii) Títulos mantidos até o vencimento

O custo atualizado (acrescido dos rendimentos) para fins de divulgação dos títulos e valores mobiliários classificados
como mantidos até o vencimento pode ser assim sumariado:

Conglomerado Financeiro e
Banco

Valor pela curva
Descrição Custo amortizável

Notas do Tesouro Nacional – NTN-B (i)
Total – 2017
Total – 2016 .......................................................................................................... 1.187.772

Atendendo ao disposto no artigo 8º da Circular nº 3.068 do Bacen, o BMG declara possuir capacidade financeira e
intensão de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria mantidos até o vencimento.

(i) O valor de mercado dos títulos mantidos até o vencimento é inferior ao valor de custo atualizado no montante
de (2016 – R$36.975).
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Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Continuação...

Continua...

7 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

O Banco participa de operações envolvendo instrumentos financeiros registrados em contas patrimoniais ou de
compensação por valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessas datas a fim de administrar sua
exposição a riscos de mercado, de moeda e de taxas de juros, os quais se referem substancialmente a operações
destinadas à proteção de ativos e passivos, envolvendo a alteração de indexadores na aplicação e captação de
recursos, contratados em prazos, taxas e montantes compatíveis com a proteção necessária.

As operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos (swaps e contratos de futuro) se destinam à
proteção dos ativos e passivos próprios e de seus clientes. A administração desses riscos é efetuada através de
políticas de controle, estabelecimento de estratégias de operação, determinação de limites e diversas técnicas
de acompanhamento das posições visando liquidez, rentabilidade e segurança. A utilização de instrumentos
financeiros derivativos como forma de minimizar os riscos de mercado originados na flutuação das taxas de
juros, do câmbio, dos preços dos ativos, entre outros, é parte integrante da boa prática contábil e constitui uma
ferramenta imprescindível na gestão financeira das instituições.

Risco de mercado é a exposição criada pela potencial flutuação nas taxas de juros, taxas de câmbio, cotação de
mercadorias, preços cotados em mercado de ações e outros valores, e é função do tipo de produto, do volume de
operações, do prazo e condições do contrato e da volatilidade subjacente. O gerenciamento dos riscos é controlado
e supervisionado de forma independente das áreas geradoras da exposição ao risco. Sua avaliação e medição são
realizadas diariamente baseando-se em índices e dados estatísticos, utilizando-se de ferramentas tais como “VaR”
não paramétrico e análise de sensibilidade a cenários de “stress”.

As operações com instrumentos financeiros derivativos são registradas na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos – CETIP e na Bolsa de Mercadorias & Futuros – BM&FBovespa.
No período findo em 31 de dezembro de 2017 as contrapartes nas operações de swap exclusivamente instituições
financeiras e nas operações com futuros a BM&FBovespa.

(a) Swaps por indexador:

Conglomerado Financeiro
e Banco

Descrição 2017 2016

Diferencial a receber
Moeda estrangeira ........................................................................................... 42.633 57.420
Juros .................................................................................................................. 62.917 171.540
Índices .............................................................................................................. 78.316 36.800
Ativo ................................................................................................................. 183.866 265.760

Diferencial a pagar
Moeda estrangeira ........................................................................................... (150.743) (786.033)
Juros .................................................................................................................. (85.414) (110.631)
Passivo ............................................................................................................ (236.157) (896.664)

Exposição líquida no balanço ...................................................................... (52.291) (630.904)

(b) Swaps por prazo de vencimento:

Conglomerado Financeiro e Banco
Até 30 De 31 a De 181 a Após

Descrição dias  180 dias  360 dias  360 dias Total
Contratos de Swap:
Posição ativa
Moeda estrangeira ............................ 42.633 42.633
Juros ................................................... 9.718 18.464 8.585 26.150 62.917
Índices ............................................... 78.316 78.316
Total – 2017 ....................................... 9.718 18.464 8.585 147.099 183.866
Total – 2016 ....................................... 38.775 47.251 23.654 156.080 265.760

Contratos de Swap:
Posição passiva
Moeda estrangeira ............................ (148.226) (2.517) (150.743)
Juros ................................................... (42.748) (9.287) (6.870) (26.509) (85.414)
Total – 2017 ....................................... (42.748) (157.513) (9.387) (26.509) (236.157)
Total – 2016 ....................................... (2.886) (378.385) (40.640) (474.753) (896.664)

(c) Swaps por indexador e valor de referência:

Conglomerado Financeiro e Banco
Ajuste ao valor

Valor de Valor pela curva - de mercado Valor de
Swaps Referencia  Custo amortizável    no resultado  mercado
Dólar x CDI ................................. 918.901 42.131 (666) 41.465
CDI x Dólar ................................. 451.370 103.071 (64.294) 38.777
CDi x IPCA .................................. 248.800 7.474 (3.594) 3.880
CDI x Libor .................................. 33.333 (342) 640 298
Libor x Dólar ............................... 44.294 5 22 27
TJLP x CDI ................................. 91.667 379 3.487 3.866
IPCA x CDI .................................. 800.000 1.558 76.757 78.315
Pré x Real ................................... 4.929 46 (1) 45
Pré x Dólar .................................. 378.026 18.141 (948) 17.193
Posição ativa – 2017 ............... 2.971.320 172.463 11.403 183.866
Posição ativa – 2016 ............... 5.806.905 214.186 51.574 265.760
Dólar x CDI ................................. 405.200 (150.501) 2.282 (148.219)
Dólar x Pré .................................. 551.000 18.177 (33.824) (15.647)
CDI x Dólar ................................. 307.255 (20.127) (2.484) (22.611)
CDI x Libor .................................. 25.248 (1.173) 404 (769)
CDI x TJLP ................................. 91.663 (2.874) (5.052) (7.926)
CDI x Pré ..................................... 1.785.016 (26.378) (1.453) (27.831)
Libor x Dólar ............................... 24.948 (4) (3) (7)
Pré x Real ................................... 12.809 (537) 348 (189)
Pré x Dólar .................................. 342.486 (11.780) (1.178) (12.958)
Posição passiva – 2017 .......... 3.545.625 (195.197) (40.960) (236.157)
Posição passiva – 2016 .......... 3.941.351 (845.707) (50.957) (896.664)
Exposição – 2017 ..................... 6.516.945 (22.734) (29.557) (52.291)
Exposição – 2016 ..................... 9.748.256 (631.521) 617 (630.904)

As transações de swap foram marcadas a mercado, considerando as cotações obtidas na BM&FBovespa.

(d) Instrumentos financeiros derivativos por mercado de negociação:

Conglomerado financeiro e Banco
2017 2016

BM&F BM&F
Bovespa CETIP Total Bovespa CETIP Total

Valor referencial ................... 677.663 5.839.282 6.516.945 834.659 8.913.597 9.748.256

(e) Operações com instrumentos derivativos destinadas a hedge:

(i) Hedge de Fluxo de Caixa

O objetivo do relacionamento do hedge do Banco BMG é o de proteger parcela dos fluxos de caixa de pagamento
a serem desembolsados nas captações de depósito a prazo pós-fixados indexados ao CDI para taxas préfixadas.

Para proteger os fluxos de caixa futuros de parcela das captações de depósitos a prazo contra a exposição à taxa
de juros variável (CDI), o Banco BMG negociou contratos futuros de DI de 1 dia, negociados na BM&F Bovespa,
sendo o valor presente a mercado das captações de R$ 3.365.553 (2016 – R$ 1.271.299). Esses instrumentos
geraram ajuste a valor de mercado devedor registrado no patrimônio líquido de R$7.191 (2016 – 3.595), líquido
dos efeitos tributários.

A efetividade apurada para a carteira de hedge estava em conformidade com o estabelecido na Circular nº
3.082, de 30/01/2002, do BACEN.

(ii)  Hedge de Risco de Mercado

O objetivo do relacionamento do hedge do Banco BMG é o de proteger, da exposição à variação no risco de
mercado, as captações de depósito a prazo pós-fixadas indexadas ao Dólar frente ao CDI.

Para proteger da exposição à variação no risco de mercado das captações indexadas à variação cambial, o
Banco negociou em agosto de 2013 contratos de swap Dólar x DI com vencimento em janeiro de 2015 no
montante de R$ 2.755.508. Em dezembro de 2013, os swaps designados como instrumentos de hedge para o
hedge accounting das operações de captação foram substituídos por outros com o intuito de compatibilizar as
datas de vencimento e os cupons da parte ativa dos swaps – instrumentos de hedge – com os vencimentos e os
cupons das captações – objetos de hedge. Assim, o Banco negociou contratos de swap Dólar x DI no montante
de R$ 796.894. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo da parte ativa dos swaps ficou em R$ 912.819 (2016 –
R$ 2.642.668), e o saldo da captação ficou em R$ 933.860 (2016 – R$ 2.667.914). Estes instrumentos geraram
ajuste a valor de mercado positivo no resultado do período no montante de R$ 16.405 (2016 – negativo em R$
22.063), líquido dos efeitos tributários.

A efetividade apurada para a carteira de hedge está em conformidade com o estabelecido na Circular nº3.082,
de 30/01/2002, do BACEN.

8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ARRENDAMENTO MERCANTIL, CÂMBIO E OUTROS CRÉDITOS

(a) Classificação por produto
Conglomerado Financeiro Banco

2017 2016 2017 2016
Crédito pessoal .................................................... 6.012.666 5.623.434 5.872.673 5.526.294
CDC – veículos .................................................... 20.525 566.676 20.525 566.676
Carteira comercial ............................................... 1.234.663 1.108.630 1.234.663 1.108.630
Arrendamento mercantil ..................................... 46 82
Operações de crédito cedidas (i) ....................... 1.102.304 901.088 1.102.304 901.088
Financiamento à Importação ............................. 9.426 6.140
Sub Total .............................................................. 8.379.630 8.206.050 8.230.165 8.102.688

Carteira de câmbio ............................................. 4.024 71.542 4.024 71.542
Cartões de crédito ............................................... 249.125 209.001 249.125 209.002
Total - outros créditos ........................................ 253.149 280.543 253.149 280.542

Total carteira de crédito .................................... 8.632.779 8.486.593 8.483.314 8.383.230

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (558.334) (575.920) (551.643) (570.698)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
 – outros créditos ................................................. (121) (562) (121) (562)

Total ..................................................................... 8.074.324 7.910.111 7.931.550 7.811.970
Circulante ........................................................... 7.265.546 6.719.172 7.221.199 6.697.110
Não Circulante .................................................... 808.778 1.190.939 710.351 1.114.860
(i) Créditos cedidos com retenção substancial de riscos e benefícios conforme Resolução nº 3.533/08.

(b) Classificação por setor de atividade
Conglomerado Financeiro Banco

2017 2016 2017 2016
Setor privado:

Indústria ........................................................... 173.501 202.158 173.501 202.158
Comércio ......................................................... 48.970 112.433 48.970 112.433
Intermediários financeiros .............................. 205.903 218.178 205.903 218.178
Outros serviços ................................................. 737.136 828.949 737.090 828.867
Habitação ........................................................ 29.658 54.944 29.658 54.944
Rural ................................................................ 15.835 30.995 6.409 24.854
Pessoas físicas ................................................. 7.421.776 7.038.936 7.281.783 6.941.796

Total ..................................................................... 8.632.779 8.486.593 8.483.314 8.383.230

(c) Cessões 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 2017, o Banco BMG S.A. realizou operações de cessão de créditos
classificadas na categoria de “com 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 28) 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 2017, são como seguem abaixo:

Conglomerado Financeiro
Operações Obrigações

Cessão após a Resolução CMN nº 3.533/08 Cedidas  assumidas
Crédito pessoal consignado:

Com coobrigação – Valor Presente ........................................... 1.102.304 998.440
Saldo de operações liquidadas a repassar ................................ 4.258

Total - 2017 ..................................................................................... 1.102.304 1.002.698
Total - 2016 ..................................................................................... 901.088 1.210.916

No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o Banco BMG S.A. realizou operações de cessão de
créditos sem retenção de riscos e benefícios, com resultado de R$ 28.421, sendo (R$ 100.549) relativo a
despesas de operações de crédito, R$ 105.967 relativo a reversão de provisão para créditos e liquidação
duvidosa e R$ 23.003 relativo a recuperação de créditos baixados para prejuízo.

(d) Composição da carteira de crédito por rating por vencimentos:
Conglomerado Financeiro

Crédito CDC Carteira Arrendamento
Vencimento/Produto Pessoal Veículos Comercial Mercantil Total
A vencer até 30 dias ..................... 5.794.715 1.729 66.107 5.862.551
A vencer de 31 a 60 dias .............. 113.170 1.639 218.480 333.289
A vencer de 61 a 90 dias .............. 79.095 1.436 31.704 112.235
A vencer de 91 a 180 dias ............ 178.806 3.557 198.331 380.694
A vencer de 181 a 360 dias .......... 214.477 4.405 259.807 478.689
A vencer após 360 dias ................. 433.609 2.766 426.401 862.776
Total de parcelas a vencer ......... 6.813.872 15.532 1.200.830 8.030.234

Vencidas até 14 dias ..................... 27.190 528 7.091 34.809
Vencidas de 15 a 30 dias ............. 139.648 443 10.352 150.443
Vencidas de 31 a 60 dias ............. 35.963 678 5.389 42.030
Vencidas de 61 a 90 dias ............. 21.644 574 5.746 27.964
Vencidas de 91 a 180 dias ........... 111.665 1.343 15.842 128.850
Vencidas de 181 a 360 dias ......... 168.818 1.427 48.158 46 218.449
Total de parcelas vencidas ........ 504.928 4.993 92.578 46 602.545

Total da carteira – 2017 ............... 7.318.800 20.525 1.293.408 46 8.632.779
Total da carteira – 2016 ............... 6.270.714 677.940 1.537.857 82 8.486.593

Banco
Crédito CDC Carteira

Vencimento/Produto Pessoal  Veículos Comercial Total
A vencer até 30 dias .............................................. 5.794.642 1.729 64.824 5.861.195
A vencer de 31 a 60 dias ....................................... 113.079 1.639 218.480 333.198
A vencer de 61 a 90 dias ....................................... 78.836 1.436 28.926 109.198
A vencer de 91 a 180 dias ..................................... 176.917 3.557 192.966 373.440
A vencer de 181 a 360 dias ................................... 193.809 4.405 259.807 458.021
A vencer após 360 dias .......................................... 330.601 2.767 426.400 759.768
Total de parcelas a vencer .................................. 6.687.884 15.533 1.191.403 7.894.820

Vencidas até 14 dias .............................................. 27.190 528 7.091 34.809
Vencidas de 15 a 30 dias ...................................... 136.896 443 10.352 147.691
Vencidas de 31 a 60 dias ...................................... 33.865 678 5.389 39.932
Vencidas de 61 a 90 dias ...................................... 20.558 574 5.746 26.878
Vencidas de 91 a 180 dias .................................... 107.379 1.343 15.842 124.564
Vencidas de 181 a 360 dias .................................. 165.035 1.427 48.158 214.620
Total de parcelas vencidas ................................. 490.923 4.993 92.578 588.494

Total da carteira – 2017 ........................................ 7.178.807 20.526 1.283.981 8.483.314
Total da carteira – 2016 ........................................ 6.173.575 677.940 1.531.715 8.383.230

(e) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Apresentamos abaixo a composição da carteira de operações de crédito e de arrendamento mercantil nos
correspondentes níveis de risco, conforme Resolução 2.682/99 do BACEN:

(i) Conglomerado Financeiro
2017 2016

Provisão para Provisão para
 créditos de  créditos de

Nível % Carteira liquidação duvidosa Carteira liquidação duvidosa
A 0,50 7.613.097 38.065 7.046.920 35.234
B 1,00 222.048 2.220 415.855 4.159
C 3,00 101.982 3.060 195.059 5.852
D 10,00 39.833 3.983 197.571 19.757
E 30,00 100.191 30.058 103.239 30.972
F 50,00 79.077 39.539 51.684 25.842
G 70,00 116.736 81.715 71.997 50.398
H 100,00 359.815 359.815 404.268 404.268

Total 8.632.779 558.455 8.486.593 576.482

(ii) Banco
2017 2016

Provisão para Provisão para
 créditos de  créditos de

Nível % Carteira liquidação duvidosa Carteira liquidação duvidosa
A 0,50 7.487.109 37.435 6.949.290 34.746
B 1,00 209.871 2.099 415.855 4.159
C 3,00 99.883 2.996 195.059 5.852
D 10,00 38.746 3.875 197.571 19.757
E 30,00 98.342 29.503 102.414 30.724
F 50,00 77.468 38.734 51.236 25.618
G 70,00 115.909 81.136 71.337 49.936
H 100,00 355.986 355.986 400.468 400.468

Total 8.843.314 551.764 8.383.230 571.260
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Continuação...

Continua...

(f) Movimentação da provisão para perdas em operações de crédito e recuperação de créditos

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

Conglomerado Financeiro Banco
2017 2016 2017 2016

Saldo no início do período ................................ 576.482 442.599 571.260 290.984
Constituição / (Reversão) de provisão ............... 448.223 604.116 439.821 543.146
Efeito no resultado ............................................ 448.223 604.116 439.821 543.146
(Créditos de liquidação duvidosa baixados a

débito de provisão) ......................................... (466.250) (470.233) (459.317) (262.870)
Saldo no fim do período .................................... 558.455 576.482 551.764 571.260
Créditos recuperados .......................................... (206.242) (186.288) (206.012) (179.066)
Total efeito no resultado .................................... 241.981 417.828 233.809 364.080

9 OUTROS CRÉDITOS

Conglomerado Financeiro Banco
2017 2016 2017 2016

Créditos tributários (i) .......................................... 2.361.619 2.395.863 1.983.123 1.984.254
Carteira de câmbio ............................................. 4.522 65.280 4.522 65.280
Devedores por depósitos em garantia (ii) .......... 272.128 257.400 268.391 245.340
Impostos a compensar (iii) .................................. 388.758 319.374 330.283 260.189
Devedores diversos – País (iv) ............................ 517.081 366.804 488.425 346.063
Devedores por compra de valores e bens ......... 3.902 3.902
Valores a receber sociedades ligadas ............... 112.493 100.000 167.440 142.574
Compromisso antigo controlador Banco Cifra .. 10.985 43.095 10.985 43.095
Títulos de crédito a receber (Nota 8(a)) ............. 249.125 209.002 249.125 209.002
Outros ................................................................... 3.112 11.958 12.722 18.977
(-) Provisões outros créditos liquidação

duvidosa (Nota 8(a)) ........................................ (121) (562) (121) (562)

Total ..................................................................... 3.923.604 3.768.214 3.518.797 3.314.212
Circulante ........................................................... 1.261.998 1.111.867 1.239.487 1.081.598
Não circulante .................................................... 2.661.606 2.656.347 2.279.312 2.232.614

Para fins de publicação o saldo de carteira de câmbio e outros títulos de crédito a receber, com característica de
concessão de crédito e suas provisões, foram apresentados como componente da carteira de crédito. Vide Nota 8(a).

(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 25(a).

(ii) Os saldos de devedores por depósitos em garantia estão relacionados aos questionamentos judiciais de natureza
fiscal, trabalhista e civil (vide Nota 18).

(iii) O saldo de impostos a compensar compreendem, substancialmente, os montantes registrados em decorrência
de questionamento da constitucionalidade do artigo 3º, § 1º da Lei nº 9.718/98, o qual teria operado indevida
ampliação da base de cálculo da COFINS, cujo trânsito em julgado, publicado em 6 de abril de 2009, teve
desfecho favorável ao Banco BMG S.A. (vide Nota 18) e demais impostos federais.

(iv) O saldo de Devedores diversos – País refere-se, basicamente, a saldos de “Baixas sem financeiro”, valores
baixados da carteira de créditos e pendentes de repasses pelos órgãos conveniados, no montante de R$330.219
(2016 – R$306.836), bem como valores a receber de cessão de crédito realizadas no período no montante de
R$ 104.266.

10 OUTROS VALORES E BENS

(a) Bens não de uso e materiais em estoque

Conglomerado Financeiro Banco
2017 2016 2017 2016

Bens não de uso próprio (i) ................................ 51.649 33.446 51.474 33.299
Provisões para desvalorização ........................... (2.005) (8.307) (2.005) (8.223)
Material em estoque ........................................... 505 596 505 596

Total – Circulante ............................................... 50.149 25.735 49.974 25.672

(i) Referem-se principalmente a imóveis e veículos recebidos em dação de pagamento.

(b) Despesas antecipadas

Conglomerado Financeiro Banco
2017 2016 2017 2016

Comissões – País ................................................ 218.672 261.857 218.672 261.857
Comissões – Exterior ........................................... 6.774 13.236 6.774 13.236
Outros ................................................................... 2.904 14.813 1.121 14.813

Total ..................................................................... 228.350 289.906 226.567 289.906
Circulante ........................................................... 76.141 108.168 74.358 108.168
Não circulante .................................................... 152.209 181.738 152.209 181.738

11  INVESTIMENTOS

Participações em controladas

Conglomerado Financeiro
2017 2016

Número de Percentual Lucro Resultado de Lucro Resultado de Valor contábil Valor contábil
ações/cotas de Patrimônio (Prejuízo) do equivalência do (Prejuízo) equivalência do do

possuídas participação líquido 2º semestre 2º semestre do exercício do exercício investimento investimento
(i) Diretas (Ramo não financeiro)
ME Promotora de vendas Ltda. ........................................ 8.000 80,00% 8.424 (754) (603) (1.266) (1.013) 6.739 7.752
CB Intermediação de negócios Ltda. ............................... 67.190.000 99,99% 73.021 (3.239) (3.239) (6.034) (6.034) 73.013 69.047
BMSE Participações Ltda. ................................................ 4.025.000 99,38% 1.962 11 11 21 21 1.958 1.939
BMG Participações em Negócios Ltda. ............................ 24.125.000 96,50% 26.921 2.385 2.385 2.825 2.825 25.979 24.061

(ii) Indiretas (Ramo não financeiro)
Cinpar Holding (i) ............................................................... 3.238.638 47,07% 11.543 11.543
Provisão Cinpar Holding .................................................... (11.543) (11.543)

Total .................................................................................... (1.446) (4.201) 107.689 102.799

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

Banco
2017 2016

Resultado de Resultado de
Número de Percentual Lucro equivalência e Lucro equivalência e Valor contábil Valor contábil

ações/cotas de Patrimônio (Prejuízo) do variação cambial (Prejuízo) variação cambial do do
possuídas participação líquido 2º semestre do 2º semestre do exercício do exercício investimento investimento

(i) Diretas (Ramo financeiro)
BMG Bank (Cayman) Ltd. .................................................. 2.417 100,00% 161.966 4.535 4.524 8.612 10.992 161.966 151.225
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ................. 229.156.675 99,99% 336.156 5.843 5.843 13.507 13.507 332.917 322.605
Banco Cifra S.A. ................................................................ 163.654.118 100,00% 695.896 12.176 12.176 26.504 26.504 695.896 669.383
Banco BCV S.A. ................................................................. 81.977.488.506 100,00% 1.161.383 19.789 19.789 46.359 46.359 1.161.383 1.114.963
Cifra Financeira S.A. ......................................................... 279.000 100,00% 14.151 151 151 574 574 14.000 16.020

Ágio no investimento no Banco BCV S.A. ....................... 1.422.504 1.422.504
Amortização de ágio - Banco BCV S.A. ........................... (900.920) (758.669)
Ágio no investimento no Banco Cifra S.A. / Simples
  Participações Ltda. .......................................................... 27.908 27.908
Amortização de ágio - Simples Participações Ltda. ........... (18.140) (15.349)

(ii) Diretas (Ramo não financeiro)
ME Promotora de vendas Ltda. ........................................ 8.000 80,00% 8.424 (754) (603) (1.266) (1.266) 6.739 7.752
CB Intermediação de negócios Ltda. ............................... 218.490.998 99,99% 73.021 (3.239) (3.239) (6.034) (6.034) 73.014 69.047
BMSE Participações Ltda. ................................................ 7.006.483 99,74% 1.962 11 11 13 21 1.957 1.939
BMG Participações em Negócios Ltda. ............................ 24.125.000 96,50% 26.921 2.385 2.385 2.858 2.825 25.979 24.061
Total .................................................................................... 41.037 93.482 3.005.203 3.053.389

Em julho de 1995, iniciaram-se as operações da filial do Banco BMG S.A. localizada em Grand Cayman, que foi transformada em subsidiária em 2001, com a denominação de BMG Bank (Cayman) Ltd.. A referida subsidiária adota
o regime de competência para registro de suas receitas e despesas. As demonstrações financeiras do BMG Bank (Cayman) Ltd. são originalmente preparadas em moeda local, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
De acordo com as normas do BACEN, está registrada no grupo de investimentos e avaliada pelo método da equivalência patrimonial.

Em 1º de julho de 2011, o Banco BMG comprou 100% do Banco Cifra S.A. (anteriormente denominado Banco GE Capital S.A.). Na data de concretização da transação foram pagos R$36.614 por um patrimônio de R$78.246,
apurando-se um deságio no montante de R$41.632. Adicionalmente, na mesma data, o Banco BMG comprou 100% da Simples Participações (anteriormente GE Participações e Promoções e Serv. Ltda.), e foi apurado um ágio
no montante de R$69.540. Por tratar-se de operações conjugadas e refletir a essência econômica da transação, o registro contábil foi efetuado pelo valor liquido representando um ágio de R$27.908.

Em 18 de agosto de 2011 o Banco BMG comprou o Banco BCV S.A. (anteriormente denominado Banco Schahin S.A.). O valor pago por este patrimônio foi de R$277.641, foi apurado um ágio no montante de R$1.422.504,
classificado na rubrica “Intangível” (Nota 13). A operação de compra foi estruturada junto ao FGC, através da assunção de uma dívida do Banco BCV S.A. atrelada à taxa Selic no montante de R$249 milhões, que é paga no prazo
de 15 anos (Nota 16). O fundamento deste ágio foi expectativa de rentabilidade futura.

A operação envolveu a transferência de 100% das ações representativas do capital social do Banco BCV S.A. (anteriormente denominado Banco Schahin S.A.) para o Banco BMG. Além do Banco BCV S.A. foram adquiridas Cifra
Financeira S.A. e Schahin Corretora C.C.V.M..

O resultado da participação na controlada na Cinpar Holding S.A. no exterior decorre exclusivamente de variação cambial.

Em 09 de julho de 2012 o Banco BMG S.A. (“BMG”) celebrou o Contrato de Associação com o Itaú Unibanco Holding, visando à oferta, distribuição e comercialização de créditos consignados através da constituição de instituição
financeira, o Banco Itaú BMG Consignado S.A. (“Itaú BMG Consignado”). Após a obtenção da aprovação prévia necessária para início das operações, emitida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE em 17 de
outubro de 2012, os documentos finais foram assinados em 13 de dezembro de 2012 e o Banco BMG passou a ser acionista do Itaú BMG Consignado em 7 de janeiro de 2013.

Em 31 de janeiro de 2014 foi realizada cisão parcial da Cifra Financeira S.A. pelo Banco Cifra S.A., alterando desta forma, o percentual de participação do Banco BMG S.A. no Banco Cifra S.A..

Em 29 de abril de 2014 foi firmado acordo, que estabelece a unificação dos negócios de empréstimo consignado do Banco BMG e do Banco Itaú BMG Consignado, o que significa que todos os negócios relativos a empréstimo
consignado passaram a ser feitos exclusivamente pelo Itaú BMG Consignado.

Este acordo aumentou a participação do Banco BMG na parceria com o Itaú BMG Consignado de 30% para 40%, gerando consequente aumento de capital no Itaú BMG Consignado por parte do Banco BMG.

O Banco BMG continua explorando os negócios de Cartão de Crédito Consignado, Carteira Comercial, Veículos, Financiamento Imobiliário e outros produtos com potencial de crescimento e rentabilidade.

O acordo foi aprovado pelo Bacen em 09 de julho de 2014 e pelo CADE em 28 de maio de 2014.

Em Julho de 2014 foi efetuado o aumento de capital no Itaú BMG Consignado no valor de R$181.098.

Em 15 de setembro de 2014, foi efetuado o aumento de capital no Banco BCV no valor de R$1.000.000.

Em 10 de novembro de 2014, foi efetuado o aumento de capital na BMG Leasing no valor de R$200.000.

Em 13 de fevereiro de 2015, foi efetuado aumento de capital no Itaú BMG Consignado no valor de R$274.800.

Em 28 de fevereiro de 2015 foi realizada incorporação da Simples Participações Ltda., pela CB Intermediação de negócios Ltda..

Em 30 de abril de 2015 foi efetuado aumento de capital na CB Intermediação de negócios Ltda. no valor de R$20.000.

Em 30 de dezembro de 2015, foi deliberada na AGE a redução do capital social no Banco BCV no valor de R$900.000 com consequente cancelamento de 139.417.900.120 ações.

Em 08 de março de 2016, foi aprovada pelo Bacen, através do oficio 3875/2016-BCB/Deorf/GTSP2, a alteração do capital do Banco BCV, para R$1.530.617. Com consequente redução do capital no montante de R$900.000, sendo
R$570.870 em espécie e a transferência de 79.539.206 ações de titularidade do Banco BCV, no capital do Banco Cifra, assim como a transferência de 279.000 ações de titularidade do Banco BCV, no capital do Cifra FI.

Foi homologado, em 28 de setembro de 2016, junto ao Bacen, pedido para Cisão Parcial do Banco Cifra S.A. e Banco BCV S.A. no Banco BMG S.A., sendo cindido, parte dos ativos e passivos.

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 referido contrato foi concluído em 28 de dezembro de 2016 após a obtenção da autorizações regulatórias necessárias e o cumprimento de
condições precedentes. A operação de venda da totalidade da participação foi concluída pelo valor de R$ 1,46 bilhão.

Em 30 de junho de 2017 foi efetuado aumento de capital na CB Intermediação de negócios Ltda. no valor de R$10.000.

Em 23 de novembro de 2017 foi efetuado cessão e transferência de 875.000 quotas da partição na BMG Participações em Negócios LTDA., totalizando o montante de R$944, com consequente redução da participação do Banco
BMG S.A. de 99,99% para 96,50%.
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Continua...

12 IMOBILIZADO DE USO

Conglomerado financeiro e Banco
2017 2016 Movimentações

Saldo Saldo
Taxa anual (Depreciação Valor Valor residual em (Despesa de Residual em

  (%) Custo acumulada) líquido líquido 31.12.2016 Aquisições (Baixas) depreciação) 31.12.2017
Imóveis de uso .............................................................................. 16.686 (12.945) 3.741 3.931 3.931 (165) (25) 3.741
Terrenos ........................................................................................... 3.711 3.711 3.876 3.876 (165) 3.711
Edificações ...................................................................................... 4 12.975 (12.945) 30 55 55 (25) 30

Outras imobilizações de uso ....................................................... 181.520 (108.052) 73.468 66.048 66.048 26.919 (3.395) (16.104) 73.468
Sistema de segurança .................................................................... 5 7 7 (6) (1)
Instalações ....................................................................................... 10 54.604 (23.521) 31.083 34.805 34.805 1.330 (100) (4.952) 31.083
Móveis e equipamentos de uso ..................................................... 10 20.421 (14.816) 5.605 6.464 6.464 606 (102) (1.363) 5.605
Sistema de comunicação ............................................................... 10 3.005 (2.555) 450 385 385 157 (8) (84) 450
Sistema de processamento de dados ............................................ 20 97.661 (63.950) 33.711 21.642 21.642 22.395 (370) (9.956) 33.711
Sistema de transporte ..................................................................... 20 5.829 (3.210) 2.619 2.745 2.745 2.431 (2.809) 252 2.619

Imobilizado de uso ........................................................................ 198.206 (120.997) 77.209 69.979 69.979 26.919 (3.560) (16.129) 77.209

13 INTANGÍVEL

Conglomerado Financeiro
2017 2016

Ágio por expectativa de resultados futuros
Banco BCV S.A. ........................................................................................... 1.422.504 1.422.504
Banco Cifra S.A. / Simples Participações Ltda. ......................................... 27.908 27.908

Amortização de ágio ....................................................................................... (919.060) (774.018)

Total .................................................................................................................. 531.352 676.394

Não foi identificada a necessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável do ágio no
exercício findo em 31 de dezembro 2017. O valor recuperável dos ágios foi calculado com base do valor em
uso. O cálculo utiliza projeções de resultado, com base no orçamento de 10 anos, aprovado pela Administração.

Movimentação do Intangível
Conglomerado Financeiro

2017
Ágio em aquisição de

controladas
Saldo em 1º de janeiro de 2017 .................................................................... 676.394
(Amortizações) .................................................................................................. (145.042)
Total .................................................................................................................. 531.352

Conglomerado Financeiro
2016

Ágio em aquisição de
controladas

Saldo em 1º de janeiro de 2016 .................................................................... 821.436
(Amortizações) .................................................................................................. (145.042)
Total .................................................................................................................. 676.394

14 DEPÓSITOS

(a) Depósitos interfinanceiros

Conglomerado Financeiro Banco
2017 2016 2017 2016

Pré-fixados ........................................................... 19.291 922.415
Pós-fixados .......................................................... 69.906 123.592 1.848.534 1.700.052

Total ..................................................................... 69.906 123.592 1.867.825 2.622.467
Circulante ........................................................... 45.439 96.557 1.838.855 2.587.193
Não Circulante .................................................... 24.467 27.035 28.970 35.274

(b) Depósitos a prazo

Conglomerado Financeiro Banco
2017 2016 2017 2016

Pré-fixados ........................................................... 1.625.860 698.295 1.625.860 698.295
Pós-fixados .......................................................... 6.645.338 4.847.067 6.645.327 4.847.061

Total ..................................................................... 8.271.198 5.545.362 8.271.187 5.545.356
Circulante ........................................................... 1.943.053 1.544.436 1.943.042 1.544.430
Não circulante .................................................... 6.328.145 4.000.926 6.328.145 4.000.926

(c) Vencimento de depósitos interfinanceiros e a prazo

Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos das operações de depósitos a prazo e
interfinanceiros:

Conglomerado Financeiro
Depósitos Depósitos

Interfinanceiros à prazo (i) Total
2017 2016 2017 2016 2017 2016

Até 30 dias ........................... 44.645 23.423 271.792 316.757 316.437 340.180
De 31 a 60 dias .................... 208.665 283.981 208.665 283.981
De 61 a 90 dias .................... 72.428 122.457 108.846 122.457 181.274
De 91 a 180 dias .................. 397 353 426.448 244.196 426.845 244.549
De 181 a 360 dias ................ 397 353 913.691 590.656 914.088 591.009
Após 360 dias ....................... 24.467 27.035 6.328.145 4.000.926 6.352.612 4.027.961

Total ...................................... 69.906 123.592 8.271.198 5.545.362 8.341.104 5.668.954
Circulante ............................ 45.439 96.557 1.943.053 1.544.436 1.988.492 1.640.993
Não Circulante ..................... 24.467 27.035 6.328.145 4.000.926 6.352.612 4.027.961

(i) Do montante de R$8.271.198 (2016 - R$5.545.362) de depósito a prazo, R$443.430 (2016 – R$590.702) tem
garantia especial do FGC - DPGE, de acordo com a Resolução nº 3.692 do BACEN de 26 de março de 2009.

Banco
Depósitos Depósitos

Interfinanceiros à prazo (i) Total
2017 2016 2017 2016 2017 2016

Até 30 dias ........................... 1.835.061 1.163.415 271.792 316.757 2.106.853 1.480.172
De 31 a 60 dias .................... 1.059.638 208.665 283.981 208.665 1.343.619
De 61 a 90 dias .................... 73.556 122.457 108.846 122.457 182.402
De 91 a 180 dias .................. 397 264.540 426.448 244.196 426.845 508.736
De 181 a 360 dias ................ 3.397 26.044 913.680 590.650 917.077 616.694
Após 360 dias ....................... 28.970 35.274 6.328.145 4.000.926 6.357.115 4.036.200

Total ...................................... 1.867.825 2.622.467 8.271.187 5.545.356 10.139.012 8.167.823
Circulante ............................ 1.838.855 2.587.193 1.943.042 1.544.430 3.781.897 4.131.623
Não Circulante ..................... 28.970 35.274 6.328.145 4.000.926 6.357.115 4.036.200

(i) Do montante de R$8.271.187 (2016 - R$5.545.356) de depósito a prazo, R$443.430 (2016 – R$530.859) tem
garantia especial do FGC - DPGE, de acordo com a Resolução nº 3.692 do BACEN de 26 de março de 2009.

15 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS

(a) Programa de Short Term Notes / Medium Term Notes:

Conglomerado Financeiro e Banco
Principal Taxa juros

Descrição (US$ Mil) Emissão Vencimento  ao ano 2017 2016
Notes ....................................... 136.518 mar-12 mar-17 9,63% 458.708
Notes ....................................... 171.871 abr-11 abr-18 8,00% 289.824 570.992
Subordinated notes (i) ........... 247.042 nov-09 nov-19 9,95% 14.453 14.239
Subordinated notes (i) ........... 164.607 ago-10 ago-20 8,88% 22.701 22.366
Hedge risco de mercado (i) ... (23.219) (41.106)
Total ........................................ 303.759 1.025.199

(i) Em 30 de dezembro de 2017 e 2016 as operações de captações em Dólar foram ajustadas a valor de
mercado, conforme demonstrado na Nota 7.
Para mitigação dos riscos relacionados à exposição cambial das captações externas, o Banco utiliza-se de
contratos de swap. Vide Nota 7(e)(ii).

Os saldos incluem a provisão para imposto de renda, calculado a alíquota de 14,3% sobre os encargos.

Com o enquadramento da operação 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.

Dessa forma apenas o valor de principal foi reclassificado para Outras Obrigações – Dívidas Subordinadas
Elegíveis a Capital, permanecendo os juros em recursos de aceites e emissão de títulos (Vide Nota 17(c)).

(b) Obrigações por emissão de letras de crédito

Foram emitidas as seguintes letras:

Conglomerado Financeiro e Banco
2017 2016

Letras financeiras ............................................................................................. 632.284 586.315
Letras créditos imobiliários .............................................................................. 38.070 60.751
Letras créditos agropecuários .......................................................................... 144.663 138.429

Total .................................................................................................................. 815.017 785.495
Circulante ........................................................................................................ 578.042 286.386
Não Circulante ................................................................................................. 236.975 499.109

(c) Vencimento

Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos dos recursos por aceites e emissão de títulos:

Conglomerado Financeiro e Banco
Programa de Short Juros Letras

Term/ Dívidas Financeiras
Medium Term Notes Subordinadas e de crédito Total

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Até 30 dias ......... 102.958 31.042 102.958 31.042
De 31 a 60 dias .. 22.701 22.366 129.503 33.070 152.204 55.436
De 61 a 90 dias .. 458.708 43.220 10.143 43.220 468.851
De 91 a 180 dias 266.605 290.972 14.453 14.239 109.925 171.231 390.983 476.442
De 181 a 360 dias 192.436 40.900 192.436 40.900
Após 360 dias ..... 238.914 236.975 499.109 236.975 738.023

Total .................... 266.605 988.594 37.154 36.605 815.017 785.495 1.118.776 1.810.694
Circulante .......... 266.605 749.680 37.154 36.605 578.042 286.386 881.801 1.072.671
Não circulante ... 238.914 236.975 499.109 236.975 738.023

16 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

Conglomerado Financeiro Banco
2017 2016 2017 2016

Repasses País – Instituições Oficiais (a) ............ 59.413 66.933 59.413 66.933
Empréstimos no Exterior (b) ............................... 36.175 93.385 85.948 154.252
Empréstimos no País – Outras Instituições (c) ... 444.858 410.565 444.858 410.565

Total ..................................................................... 540.446 570.883 590.219 631.750
Circulante ........................................................... 95.588 157.090 145.361 217.957
Não Circulante .................................................... 444.858 413.793 444.858 413.793

(a) Repasses no país – Instituições Oficiais

Referem-se às obrigações por recursos obtidos para repasse junto à Agência Especial de Financiamento Industrial
– Finame e do Ministério da Agricultura - FUNCAFÉ. Esses repasses apresentam os seguintes vencimentos:

Conglomerado Financeiro e Banco
2017 2016

Até 30 dias ....................................................................................................... 333 344
De 31 a 60 dias ................................................................................................ 324 323
De 61 a 90 dias ................................................................................................ 324 323
De 91 a 180 dias .............................................................................................. 972 968
De 181 a 360 dias ............................................................................................ 57.460 61.747
Após 360 dias ................................................................................................... 3.228

Total .................................................................................................................. 59.413 66.933
Circulante ........................................................................................................ 59.413 63.705
Não Circulante ................................................................................................. 3.228

(b) Empréstimos no Exterior

Referem-se, principalmente a:

- Captação junto ao Banco ABC Brasil no montante de U$10,7 milhões com saldo atual de R$35.523.

(c) Empréstimos no País

- Valores relativos ao empréstimo junto ao FGC – Fundo Garantidor de Crédito (Vide Nota 11).

17 OUTRAS OBRIGAÇÕES

(a) Fiscais e previdenciárias

Conglomerado Financeiro Banco
2017 2016 2017 2016

Provisão para imposto de renda e contribuição
social a recolher .............................................. 56.704 48.926 8.965 6.290

Outros impostos e contribuições a recolher ....... 23.718 39.480 23.183 37.990
Provisão para imposto de renda e contribuição

social diferidos (i) ............................................ 22.890 48.388 22.372 47.831
Provisões para passivos contingentes (ii) .......... 29.523 28.587

Total ..................................................................... 103.312 166.317 54.520 120.698
Circulante ........................................................... 50.533 58.041 2.787 15.397
Não circulante .................................................... 52.779 108.276 51.733 105.301

(i) A provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos refere-se a ajustes temporários contemplados
no cálculo do lucro tributável, conforme demonstrado na Nota 25(c).

(ii) Em 2017 os saldos foram reclassificados do subgrupo de “Fiscais e previdenciárias” para o de “Diversas” (Nota
17(b)) em função de carta circular 3.782 do BACEN. Vide detalhamento da movimentação na Nota 18.

(b) Diversas

Conglomerado Financeiro Banco
2017 2016 2017 2016

Provisão para pagamentos a efetuar ................. 96.565 72.881 96.268 72.558
Credores diversos (i) ............................................ 339.025 436.800 338.837 436.662
Valores a repassar cessão (ii) .............................. 4.258 18.623 4.258 18.623
Valores a pagar sociedades ligadas .................. 3.649 449 18.415 49.145
Provisão para passivos contingentes (iii) ........... 450.290 451.652 440.060 441.657
Obrigações sobre operações vinculadas a

cessão (iv) ........................................................ 998.440 1.192.293 998.440 1.192.293
Dívidas subordinadas (Nota 17(c)) ...................... 1.361.488 1.341.358 1.361.488 1.341.358
Garantias financeiras prestadas ......................... 5.576 5.576
Outras ................................................................... 271 345 271 345

Total ..................................................................... 3.259.562 3.514.401 3.263.613 3.552.641
Circulante ........................................................... 1.306.376 1.548.578 1.320.656 1.596.814
Não circulante .................................................... 1.953.186 1.965.823 1.942.957 1.955.827

(i) O saldo de credores diversos refere-se, substancialmente, a valores recebidos relativos ao empréstimo
consignado a processar e valores a repassar cartão aos lojistas.

(ii) Refere-se a valores decorrentes de operações vinculadas a cessão, na qual o cliente procedeu ao pagamento
antecipado, total ou parcial, da operação de crédito cedida (pré-pagamento), registrado no passivo até o efetivo
repasse dos recursos recebidos ao comprador ou cessionário.

(iii) O saldo de provisão para passivos contingentes refere-se a contingências relacionadas a causas de natureza
cível e trabalhista. Vide Nota 18.

(iv) Referem-se às obrigações assumidas por operações de cessão de crédito com retenção substancial dos
riscos e benefícios. Vide Nota 8(c).
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Continuação...

Continua...

(c) Dívidas Subordinadas

A captação efetuada mediante emissão de títulos de dívida subordinada, observadas as condições determinadas pela
Resolução nº 3.444, de 28/02/2007, do CMN, e alterações promovidas pela Resolução nº 3.532, de 31/01/2008, do
CMN, é a seguinte:

Descrição Conglomerado Financeiro e Banco
Valor da Data de Saldo de principal em

Operação - Taxa
Nome do papel R$ mil Emissão Vencimento a.a. US$ mil R$ mil
No Exterior:
Dívida subordinada (Dólar) .. 516.238 Nov/09 Nov/19 9,95% 247.042 817.067
Dívida subordinada (Dólar) .. 431.836 Ago/10 Ago/20 8,88% 164.607 544.421
Total – 2017 .......................... 1.361.488
Total – 2016 .......................... 1.341.358

Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos das dívidas subordinadas elegíveis a capital:

Conglomerado Financeiro e Banco
Subordinated Notes 2017 2016
De 181 a 360 dias
Acima de 360 dias ........................................................................................... 1.361.488 1.341.358
Total .................................................................................................................. 1.361.488 1.341.358

18 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 2.2(s). A Administração do Banco entende que a
provisão constituída é suficiente para atender perdas decorrentes dos respectivos processos.

O Banco BMG e suas controladas, na execução de suas atividades normais, encontram-se envolvidos 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:

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

Os processos contingentes de ações fiscais e tributárias avaliados como risco de perda possível não são
reconhecidos contabilmente, cujo risco total estimado é de R$366.490 (2016 – R$383.642) Conglomerado
Financeiro e R$356.970 (2016 – R$369.715) Banco, sendo que estas ações referem-se principalmente a
processos judiciais de tributos federais.

O Banco é parte em ações judiciais e processos administrativos, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias e outros assuntos.

Os principais questionamentos são de INSS:

a) Questiona o recolhimento da parcela patronal sobre as participações dos Administradores, nos termos da Lei nº
8.212/91, depositados judicialmente com risco possível;

b) Ação ajuizada para que sejam reconhecidas a inconstitucionalidade e ilegalidade do SAT nos termos do artigo
21-A da Lei nº 8.213/91, introduzido pela Lei nº 11.430/06, com o consequente reconhecimento da inexistência
de relação jurídico-tributária que obrigue as Associadas da Autora ao cumprimento de tais dispositivos, mantendo-
se as redações originais regulamentares e legais.

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

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

Os processos contingentes de ações trabalhistas avaliados como risco de perda possível não são reconhecidos
contabilmente, cujo risco total estimado é de R$248.612 (2016 – R$124.098) no Conglomerado Financeiro e
R$248.612 (2016 – R$124.098) no Banco, sendo que as naturezas referem-se às ações indenizatórias, cujos
valores individuais não são relevantes.

(iii) 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.

As contingencias cíveis são em geral decorrentes de indenização por danos materiais e morais, sendo em sua
maior parte do Juizado Especial Cível.

Os processos contingentes de ações cíveis avaliados como risco de perda possível não são reconhecidos
contabilmente, cujo risco total estimado é de R$507.238 (2016 – R$445.441) Conglomerado Financeiro e R$
507.026 (2016 – R$444.653) Banco, sendo que as naturezas referem-se às ações indenizatórias ou de cobranças,
cujos valores individuais não são relevantes.

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:

(iv) Depósitos Judiciais e Provisões segregadas por natureza

2017
Conglomerado Financeiro Banco

Depósitos Provisões para Depósitos Provisões para
Judiciais Contingências Judiciais Contingências

Contingências tributárias e previdenciárias 86.225 30.820 83.423 30.792
Contingências trabalhistas .................... 29.478 87.104 28.993 77.511
Reclamações cíveis ............................... 156.425 332.366 155.975 331.757

Total ........................................................ 272.128 450.290 268.391 440.060

2016
Conglomerado Financeiro Banco

Depósitos Provisões para Depósitos Provisões para
Judiciais Contingências Judiciais Contingências

Contingências tributárias e previdenciárias 79.215 29.522 62.971 19.127
Contingências trabalhistas .................... 23.731 70.005 3.879 29.135
Reclamações cíveis ............................... 154.454 381.648 105.299 320.230
Incorporação (Nota 2.2(u)) ..................... 73.191 101.752
Total ........................................................ 257.400 481.175 245.340 470.244

(v) Movimentação

Conglomerado Financeiro
Depósitos Contingências Contingências Contingências
Judiciais  Tributária  Trabalhistas  Cíveis

Em 01/01/2017 ...................................... 257.400 29.523 70.005 381.648
Adições ................................................... 131.202 8.865 46.418 94.637
(Baixas) ................................................... (116.474) (7.568) (29.319) (143.919)
Saldo em 31/12/2017 ........................... 272.128 30.820 87.104 332.366

Banco
Depósitos Contingências Contingências Contingências
Judiciais  Tributária  Trabalhistas  Cíveis

Em 01/01/2017 ...................................... 245.340 28.587 60.908 380.749
Adições ................................................... 128.684 8.865 42.682 94.455
(Baixas) ................................................... (105.633) (6.660) (26.078) (143.447)
Saldo em 31/12/2017 ........................... 268.391 30.792 77.511 331.757

19 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (BANCO)

a) Capital social

Em 05 de setembro de 2016, foi aprovado o aumento de capital, no valor de R$99.413, com emissão de 809
novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

Em 24 de outubro de 2016, foi aprovado redução de capital, no valor de R$400.000, com cancelamento de 105
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

Em 31 de dezembro de 2017, o capital social subscrito e integralizado é de R$2.504.477, representado por
24.806 ações.

b) Reservas

Reservas de lucros:

· Legal: É constituída, ao final de cada semestre, 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.

c) Dividendos e Juros sobre Capital Próprio

Os acionistas tem direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, importância não
inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, conforme disposto na Lei das Sociedades
por Ações. No exercício de 2017, foram declarados Juros sobre o Capital Próprio, no valor de R$ 45.000 (R$
118.000 em dezembro de 2016), correspondente a um valor líquido de imposto de renda, capitalizados, de
R$ 38.250 (R$ 100.300 em dezembro de 2016), cabendo às ações ordinárias, em sua totalidade.

·
20 RECEITAS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:

(a) Operações de crédito e arrendamento mercantil

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2017 2016 2017 2017 2016
CDC Crédito pessoal ............................. 2.602.954 2.028.724 1.363.279 2.594.461 2.010.205
CDC Veículos ......................................... 19.844 297.696 3.269 19.844 209.226
Carteira comercial ................................. 169.753 279.292 68.530 169.753 231.615
Arrendamento mercantil ....................... 117 173
Comissões de agentes .......................... (302.181) (428.660) (154.120) (302.180) (412.937)
Resultado com operações de crédito

cedidas (i) ............................................ (218.836) (225.908) (55.433) (218.835) (189.423)

Total ....................................................... 2.271.651 1.951.317 1.225.525 2.263.043 1.848.686

(i) Referem-se, sobretudo, ao resultado líquido das despesas com liquidação antecipada de operações de crédito
anteriormente cedidas e despesas com o reconhecimento pró-rata das obrigações assumidas com cessões de
créditos realizadas no período, conforme definido pela Resolução 3.533/08. Vide Nota 2.2(h).

(b) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários,

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2017 2016 2017 2017 2016
Aplicações interfinanceiras de liquidez .. 91.341 54.445 38.543 84.809 158.522
Títulos e valores mobiliários ................ 215.329 260.513 109.052 211.739 236.188
Aplicações no exterior .......................... 19 13

Total ....................................................... 306.689 314.971 147.595 296.548 394.710

(c) Resultado com instrumentos financeiros derivativos

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2017 2016 2017 2017 2016
Resultado de operações com swap ....... (181.267) (699.636) (42.081) (181.267) (659.290)
Resultado de operações com termo ...... (76.245) 51.446 (44.590) (76.245) 51.446
Resultado de operações com futuro ...... 72.898 (108.142) 3.806 72.898 (108.142)
Resultado de operações com opções .... (10.185) (8.449) 1.045 (10.185) (8.449)
Total ....................................................... (194.799) (764.781) (81.820) (194.799) (724.435)

(d) Operações de captação no mercado

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2017 2016 2017 2017 2016
Variação cambial captação externa (i) .... 11.065 566.914 (70) 9.433 533.728
Despesas com títulos emitidos no exterior (190.792) (273.244) (88.341) (190.791) (258.022)
Despesas de depósitos interfinanceiros (8.529) (15.876) (71.617) (164.984) (314.481)
Despesas de depósitos a prazo ............ (762.811) (790.021) (343.445) (762.372) (762.384)
Outras despesas de captação ............... (108.933) (262.495) (48.685) (110.155) (227.870)

Total ....................................................... (1.060.000) (774.722) (552.158) (1.218.869) (1.029.029)

(i) O efeito da variação cambial sobre os títulos emitidos no exterior são mitigados pelas operações de swap
cambial. Dessa forma, a despesa líquida oriunda da variação cambial sobre as captações externas é conforme
demonstrado abaixo:

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2017 2016 2017 2017 2016
Resultado operações de swap cambial (170.946) (751.343) (35.223) (170.946) (692.569)
Resultado de variação cambial ........... 11.065 566.914 (70) 9.433 533.728

Total ....................................................... (159.881) (184.429) (35.293) (161.513) (158.841)

21 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2017 2016 2017 2017 2016
Rendas de cobrança ............................. 2.323 2.212 853 2.323 2.212
Rendas de tarifas bancárias ................. 12.976 26.255 6.741 12.976 26.186
Rendas outros serviços .......................... 21.297 22.098 10.135 21.297 22.098

Total ....................................................... 36.596 50.565 17.729 36.596 50.496

22 DESPESAS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(a) Despesas de pessoal

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2017 2016 2017 2017 2016
Proventos ............................................... (88.603) (95.801) (49.810) (88.559) (88.087)
Encargos sociais .................................... (41.350) (39.753) (19.875) (41.334) (35.454)
Treinamento ......................................... (1.350) (790) (541) (1.350) (763)
Benefícios .............................................. (23.802) (22.986) (12.374) (23.774) (21.329)
Honorários ............................................. (8.895) (9.104) (4.262) (8.895) (8.723)

Total ....................................................... (164.000) (168.434) (86.862) (163.912) (154.356)

(b) Outras despesas administrativas

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2017 2016 2017 2017 2016
Água, energia e gás ............................. (1.651) (1.339) (782) (1.651) (1.336)
Marketing ............................................... (27.516) (15.919) (8.298) (27.409) (15.417)
Aluguéis ................................................. (12.074) (13.599) (5.809) (12.049) (13.555)
Arrendamento de bens ......................... (4.113) (4.464) (2.068) (4.113) (4.464)
Promoções e relações públicas ........... (21.640) (11.020) (8.929) (21.640) (11.020)
Comunicações ....................................... (30.782) (49.738) (11.303) (30.782) (49.523)
Manutenção e conservação de bens ... (1.148) (1.025) (513) (1.147) (1.025)
Processamento de dados ..................... (35.275) (40.264) (17.469) (35.273) (38.044)
Seguros .................................................. (2.460) (2.466) (1.073) (2.046) (2.462)
Serviços de terceiros ............................. (120.323) (123.194) (58.439) (120.275) (121.853)
Serviço de vigilância ............................ (5.562) (4.771) (2.860) (5.563) (4.771)
Serviços técnicos especializados ......... (122.812) (94.388) (72.177) (122.485) (92.774)
Materiais diversos .................................. (1.922) (3.582) (1.328) (1.922) (3.581)
Serviços do sistema financeiro ............. (13.371) (21.494) (6.179) (13.350) (20.182)
Transportes ............................................ (3.133) (3.631) (1.564) (3.131) (3.626)
Viagens .................................................. (8.293) (10.563) (4.267) (8.293) (10.430)
Amortização e depreciação ................. (163.465) (165.784) (81.585) (163.465) (165.541)
Outras despesas administrativas .......... (31.925) (29.431) (17.533) (30.980) (27.247)

Total ....................................................... (607.465) (596.672) (302.176) (605.574) (586.851)
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23 DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2017 2016 2017 2017 2016
PIS e COFINS ....................................... (70.283) (51.369) (37.132) (62.539) (38.432)
ISS ......................................................... (549) (932) (320) (546) (721)
Outros ..................................................... (7.310) (7.831) (2.910) (6.438) (6.697)

Total ....................................................... (78.142) (60.132) (40.362) (69.523) (45.850)

24 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2017 2016 2017 2017 2016
Outras receitas operacionais

Recuperação de encargos e despesas .... 67.597 10.330 9.365 67.537 9.580
Variação monetária .............................. 25.196 5.615 13.295 25.034 4.824
Reversão de provisões operacionais (i) ... 203.009 211.179 127.871 198.388 177.001
Juros sobre capital próprio ................... 201 13.501
Receita de seguros ............................... 1.706 1.706 1.706
Refis ....................................................... 3.020 3.020
Atualização de impostos a compensar ... 22.172 18.109 5.658 20.826 15.421
Outras ..................................................... 32.822 43.226 21.714 24.590 36.574
Total ....................................................... 355.522 288.660 179.609 341.101 256.901

Outras despesas operacionais
Atualização monetária passiva ............ (10.794) (6.103) (7.903) (10.794) (6.067)
Despesas de cobranças ......................... (5.904) (6.900) (4.096) (5.542) (6.295)
Despesa de interveniência de

repasse de recursos ............................. (69.347) (62.965) (36.309) (69.347) (62.847)
Despesa de provisões operacionais (i) ..... (373.501) (487.531) (225.382) (368.250) (450.554)
Atualização de tributos ......................... (30.517) (11.986) (27.398)
Juros e multas ....................................... (1.156) (5.727) (1.156) (5.685)
Tarifas .................................................... (21.229) (13.739) (21.229)
Outras ..................................................... (92.072) (50.648) (88.369) (92.215) (41.343)

Total ....................................................... (604.520) (619.874) (387.784) (595.931) (572.791)

(i) Na rubrica “Reversão de provisões operacionais” e “Despesa de provisões operacionais” estão registradas,
basicamente, reversão e constituição de provisões de natureza cível, trabalhistas e fiscais.

25 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos

Conglomerado Financeiro Banco
2017 2016 2017 2016

Créditos Tributários:
Sobre adições temporárias ................................. 1.696.436 1.562.155 1.662.536 1.523.442
Sobre prejuízos fiscais / base negativa ............. 664.636 833.161 320.040 460.265
Contribuição social – MP 2.158-35 ................... 547 547 547 547
Total (i) ................................................................. 2.361.619 2.395.863 1.983.123 1.984.254

(i) - Realizável a Longo Prazo (vide Nota 9).

O Conglomerado Financeiro adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre todas as
diferenças temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 31 de dezembro de 2017, esses saldos possuem
as seguintes características:

O Conglomerado Financeiro possui prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda no montante de R$1.714.064
(2016 – R$2.048.082) e de base negativa de contribuição social no montante de R$1.529.571 (2016 –
R$2.050.587) e Crédito de Contribuição Social – MP 2.158-35 de R$547 (2016 – R$547) que serão recuperados
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, devidamente aprovado.

(b) A movimentação dos créditos tributários no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 pode ser
demonstrada como segue:

Conglomerado financeiro
CS Adições Prejuízos fiscais/

MP 2.158-35 temporárias Base negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2017 .......... 547 1.562.155 833.161 2.395.863
Constituição ...................................... 364.557 364.557
(Utilização) ....................................... (230.276) (1) (168.525) (398.801)
Saldo final em 31/12/2017 ............. 547 1.696.436 664.636 2.361.619

(1) Contempla baixa de Crédito Tributário no valor de R$ 83.661 mil utilizado no programa especial de
regularização tributária - PERT, instituído pela MP nº 783/17, convertida em Lei nº 13.496/17.

Banco
CS Adições Prejuízos fiscais/

MP 2.158-35 temporárias Base negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2017 .......... 547 1.523.442 460.265 1.984.254
Constituição ...................................... 362.988 362.988
(Utilização) ....................................... (223.894) (1) (140.225) (364.119)
Saldo final em 31/12/2017 ............. 547 1.662.536 320.040 1.983.123

(1) Contempla baixa de Crédito Tributário no valor de R$ 71.617 mil utilizado no programa especial de
regularização tributária - PERT, instituído pela MP nº 783/17, convertida em Lei nº 13.496/17.

O imposto de renda e contribuição social diferidos sobre exclusões temporárias registrado no exigível a longo
prazo, referem-se, principalmente, a Marcação à Mercado de Títulos e Valores Mobiliários.

Conglomerado Financeiro Banco
Ano Expectativa de realização por ano Expectativa de realização por ano
2018 .............................  374.978                                    355.990
2019 ............................. 388.278                                    348.996
2020 ............................. 340.724                                    295.551
2021 ............................. 336.141                                    290.348
2022 ............................. 368.711                                    319.869
2023 ............................. 199.013                                    148.774
2024 ............................. 122.471                                      68.066
2025 ............................. 137.302                                      65.698
2026 .............................  57.817 54.175
2027 .............................  36.184 35.656

Total ............................. 2.361.619 1.983.123

(c) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado
Conglomerado Financeiro

2017 2016
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

de renda social de renda social
Resultado antes da tributação sobre o

lucro e das participações societárias .......... 11.768 11.768 117.451 117.451

Juros sobre o capital próprio ............................... (45.000) (45.000) (118.000) (118.000)
Participações estatutárias .................................... (13.277) (13.277) (76.665) (76.665)

Adições (exclusões) permanentes:
Equivalência patrimonial ................................ 4.201 4.201 (40.432) (40.432)
Variação cambial de investimento no exterior ... (2.405) (2.405) 33.495 33.495
Outros ................................................................ (16.043) (11.072) 7.757 (5.541)

Base de cálculo .................................................. (60.756) (55.788) (76.394) (89.692)
Alíquota base ....................................................... 9.113 11.157 (11.459) (17.939)
Alíquota adicional ............................................... 6.100 (7.651)
Efeito majoração da alíquota da CSLL (i) ......... 27.856
Incentivos fiscais .................................................. 1.429 (1.355)

Encargos (Créditos) com Imposto de renda
e Contribuição social ...................................... 16.642 11.157 (20.465) 9.917

Banco

2017 2016

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda social de renda social

Resultado antes da tributação sobre o
lucro e das participações societárias .......... (55.609) (55.609) 36.867 36.867

Juros sobre capital próprio .................................. (45.000) (45.000) (118.000) (118.000)
Participações estatutárias .................................... (13.274) (13.274) (66.133) (66.133)

Adições (exclusões) permanentes:
Equivalência patrimonial ................................ (93.482) (93.482) (88.959) (88.959)
Outros ................................................................ (10.247) 6.715 5.021 (2.830)

Base de cálculo .................................................. (217.612) (200.650) (231.204) (239.055)
Alíquota base ....................................................... 32.642 40.130 (34.681) (47.811)
Alíquota adicional ............................................... 21.785 (23.144)
Efeito majoração da alíquota da CSLL ............. 25.460
Incentivos fiscais .................................................. 616 (423)

Encargos (Créditos) com Imposto de renda
e Contribuição social ...................................... 55.043 40.130 (58.248) (22.351)

(i) A administração revisa periodicamente as perspectivas de realização dos créditos tributários, tendo registrado
mais créditos tributários relacionados a elevação da alíquota de contribuição social.

26 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS (BANCO)

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) Receita (Despesa)

Partes Relacionadas 2017 2016 2017 2016

Títulos e Valores Mobiliários
BMG Bank (Cayman) Ltd. .................................................. 60.288 34.176
Rendas a Receber
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ................. 6.588 3.230
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .............................................. 3.089 495
Outros Créditos
Banco Cifra S.A. ................................................................ 3.210
Banco BCV S.A. ................................................................. 51.737 39.336
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .............................................. 3.649
Serviços de Cobrança
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ............................. 102 2.178 2.196
Depósitos à vista
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ................. (147) (76)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .............................................. (523) (55)
Depósitos interfinanceiros
Banco BCV S.A. ................................................................. (927.035) (808.193) (82.719) (57.660)
Banco Cifra S.A. ................................................................ (551.322) (484.904) (44.475) (17.361)
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ................. (302.559) (289.484) (27.816) (36.009)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest.
Depósitos a Prazo
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ............................. (3.864) (262)
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior
BMG Bank (Cayman) Ltd. .................................................. (49.773) (60.887)
Outras obrigações
Banco Cifra S.A. ................................................................ (14.117)
Banco BCV S.A. ................................................................. (18.415) (34.580)
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ............................. (514)

As aplicações e captações de recursos, com partes relacionadas, foram contratadas a taxas de mercado.

A EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. (empresa não financeira pertencente ao Grupo BMG), adquiriu créditos
sem coobrigação com o Banco BMG, que por força de contrato de cessão, recebe 20% dos repasses a serem
efetuados, a título de serviços de cobrança.

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 2017, os valores a repassar a EGL – Empreendimentos Gerais Ltda., totalizavam R$ 514
e os serviços de cobrança representavam R$ 102.

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
2017 10.976 2.178

(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

2017 2016

Remuneração .................................................................................................... 8.896 9.104
Contribuição INSS ............................................................................................ 3.489 2.635

Total ................................................................................................................... 12.385 11.739

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. E
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27 OUTRAS INFORMAÇÕES

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 receitas não operacionais no 1º semestre de 2016.
Finalizando as tratativas supracitadas com o FGC, em janeiro de 2017, o BMG reconheceu em outras receitas
não operacionais o valor de R$ 38 milhões.

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 de setembro de 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$311.602 (2016 – R$274.945)
e estão sujeitos a encargos financeiros e contra-garantias pelos beneficiários.

No exercício findo em dezembro de 2017, com o advento da Resolução nº 4.512/16, referente ao tratamento
para garantias financeiras prestadas, o saldo de provisão de PDD – Excedente, teve impacto no resultado do
exercício findo em 31 de dezembro de 2017 de R$ 1.149 e no Patrimônio Líquido de R$ 3.214 (líquidos de
imposto).

Acordos para compensação e liquidação de obrigações no âmbito do Sistema Financeiro Nacional

Com objetivo de permitir a compensação de créditos e débitos mantidos com uma mesma contraparte, cujo os
vencimentos dos direitos e obrigações podem ser antecipados para a data em que ocorrer o evento de
inadimplência por uma das partes, o Conglomerado BMG, ao amparo da Resolução n° 3.263, de 24/02/2005,
do CMN, firmou acordos de compensação no âmbito de convênios de derivativos, bem como acordos para
compensação e liquidação de operações ativas e passivas.

28 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, o 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.

O documento que detalha a estrutura e diretrizes estabelecidas no gerenciamento dos riscos pode ser visualizado
no site (http://www.bancobmg.com.br/RI/), na seção de Governança Corporativa, Gestão de Riscos.

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 em 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 dos 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, RI e Controladoria, subordinada à 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 a 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 – B3. Na impossibilidade de
encontrar tais referências de mercado, são utilizados preços disponibilizados por outras fontes (por exemplo:
Bloomberg, Broadcast e 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 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 Superintendência
de Riscos Corporativos, subordinada à Diretoria Executiva de Controladoria. 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, Crédito
na Conta (crédito pessoal com débito em conta) e o Crédito Pessoal Digital, sendo 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.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Continuação...

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO BANCO BMG

De acordo com a Resolução nº 3.198/2004 e alterações posteriores, do Conselho Monetário nacional, constituem
atribuições do comitê de auditoria revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais,
inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor independente, avaliar a eficiência
e confiabilidade do Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos implementados pela Diretoria,
a apreciação da conformidade das operações e negócios da sociedade com os dispositivos legais, os regulamentos
e a politica da Sociedade, a supervisão das atividades da auditoria interna e o monitoramento da auditoria
externa, bem como recomendar ao Conselho de Administração a escolha e a destituição dos auditores externos.
As suas avaliações baseiam-se nas informações recebidas da administração, dos auditores externos, da auditoria
interna, da área de Compliance, da Ouvidoria, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de controles e
nas suas próprias análises decorrentes de observação direta.

Atividades Exercidas no Período

O Comitê de Auditoria realizou no segundo semestre de 2017, 06 (seis) reuniões ordinárias, todas previstas no seu
plano de trabalho. Adicionalmente, foram realizadas duas reuniões em 22/01 e 09/02/18, para avaliação final
das demonstrações contábeis da data-base de 30/06/2017, dentre outros itens. Contamos com a presença
eventual do Sr. Presidente do Conselho de Administração, além de outros dois conselheiros, membros do Comitê
de Auditoria.

Sistemas de controles internos e de Gerenciamento de Riscos

No segundo semestre de 2017 o BMG continuou com o aprimoramento e atualização das políticas institucionais
e fortalecimento do processo de Governança Corporativa. O Comitê acompanhou os trabalhos da área de
gerenciamento de riscos e de capital, de Controles Internos e Compliance, o atendimento às demandas do Banco
Central do Brasil, dos Auditores Externos, da Auditoria Interna e da Ouvidoria.

O Comitê de Auditoria, com base nas informações trazidas ao seu conhecimento e em suas próprias averiguações,
avalia de forma positiva a efetividade dos Controles Internos do BMG, entendendo que esforços vêm sendo feitos
diuturnamente, com o engajamento da Alta Administração no sentido de seu permanente aperfeiçoamento.

Auditoria Interna

O Comitê de Auditoria, além de discutir e aprovar a formulação dos planos de trabalho da área, recebeu todos os
relatórios dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna, manteve reuniões com a área e avalia positivamente
a sua abrangência, qualidade e o seu nível de independência.

Dentre os trabalhos realizados pela Auditoria Interna não foram apontadas falhas no cumprimento da legislação,
da regulamentação e das normas internas, cuja gravidade pudesse colocar em risco a continuidade dos negócios
do Conglomerado Financeiro BMG.

Auditoria Externa

A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes é a empresa responsável pela auditoria externa das
demonstrações financeiras do Conglomerado Financeiro BMG, devendo certificar que elas representem de forma
adequada, em todos os aspectos relevantes, a sua efetiva situação patrimonial, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.

O Comitê discutiu com os auditores externos os trabalhos e as suas principais conclusões e, em sua avaliação, os
trabalhos desenvolvidos foram adequados, não tendo sido evidenciados fatos relevantes que pudessem
comprometer a independência da Empresa de Auditoria Externa.

Ouvidoria

O Comitê de Auditoria acompanha os trabalhos da Ouvidoria em consonância com a regulamentação vigente,
que dispõe sobre as Ouvidorias para as instituições financeiras, não tendo sido apontado qualquer falha ou
irregularidade relevante. O Comitê entende que o BMG vem envidando permanentes esforços no sentido de
manter a estrutura da Ouvidoria adequada ao porte e complexidade de suas operações e ao nível de demanda
dos seus clientes.

Demonstrações Financeiras

O Comitê de Auditoria analisou os aspectos que envolvem o processo de elaboração das Demonstrações Financeiras,
Notas Explicativas, Relatórios Financeiros e Relatório da Administração, com data-base de 31/12/2017, tendo,
ainda, realizado reunião conjunta com os responsáveis pela elaboração desses documentos e com os Auditores
Externos, para informações e esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Além disso, foram analisadas as práticas contábeis utilizadas pelo BMG na elaboração das demonstrações
financeiras, constatando-se que as mesmas encontram-se alinhadas à legislação e regulamentação vigentes,
retratando, com fidedignidade, a situação econômico-financeira da Organização.

Conclusões

O Comitê de Auditoria não recebeu, neste período, registro de qualquer denúncia de descumprimento de
normas, ausência de controles, ato ou omissão por parte da Administração da Empresa que indicasse a existência
de fraudes, falhas ou erros que pudessem colocar em risco a sua continuidade ou a integridade de suas
demonstrações financeiras.

Com base nas considerações acima, o Comitê de Auditoria, ponderadas devidamente as suas responsabilidades
e as limitações naturais decorrentes do escopo da sua atuação, recomenda ao Conselho de Administração a
aprovação das Demonstrações Financeiras do Conglomerado Financeiro BMG relativas ao exercício findo em 31
de dezembro de 2017.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018.

Olga Stankevicius Coupo

Paulo Augusto de Andrade

Roberto Faldini

Crédito na Conta

O Crédito na Conta é um empréstimo 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.

Estrutura do Gerenciamento

A atividade de gerenciamento do Risco de Crédito é executada por unidade específica na Superintendência de
Riscos Corporativos – SURIC. A estrutura de gerenciamento de Risco de Crédito é única para as instituições
integrantes do Conglomerado Prudencial do BMG e é compatível com a natureza das operações, a complexidade
dos produtos e a dimensão da exposição ao risco.
A SURIC, subordinada à Diretoria Executiva de Controladoria – DECONT, é responsável por:

Propor o desenvolvimento de sistemas, rotinas e procedimentos para identificar, mensurar, controlar e mitigar
a exposição ao risco de crédito;
Emitir relatórios gerenciais periódicos para a administração da instituição, acerca do desempenho do
gerenciamento do risco em decorrência das políticas e estratégias adotadas;
Propor políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de crédito que estabeleçam limites operacionais,
mecanismos de mitigação de risco e procedimentos destinados a manter a exposição ao risco de crédito em
níveis considerados aceitáveis pela administração da instituição;
Estimar, segundo critérios consistentes e prudentes, as perdas associadas ao risco de crédito;
Efetuar avaliação prévia de novas modalidades de operação com respeito ao risco de crédito e verificar a
adequação dos procedimentos e controles adotados pela instituição;
Adotar práticas para garantir que exceções à política, aos procedimentos e aos limites estabelecidos sejam
relatadas apropriadamente;
Manter monitoramento e controle dos riscos de crédito potenciais (“fractionals”) nas operações com derivativos
celebradas com clientes.

A Superintendência Contábil e Fiscal – SUCOF -, também subordinada à DECONT, é responsável por calcular
e contabilizar a PCLD (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa), RWA (Ativos Ponderados Pelo Risco) e
débitos de provisão.

Processo de Gerenciamento

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

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

Mensuração e Controle do Risco

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

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

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

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

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

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

1.5 Risco Operacional

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

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

Considera, ainda, que a responsabilidade pela gestão dos riscos deve ser exercida por todos os colaboradores,
independente de seu nível hierárquico, que devem expressar preocupações quando identificadas falhas de
controles ou violações nas regras definidas pelo Conglomerado Prudencial do BMG.

Estratégia do Grupo Financeiro

A metodologia adotada abrange todo o Conglomerado Prudencial do BMG e serviços terceirizados relevantes
para o funcionamento regular das atividades.

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

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

Processo de Gerenciamento e Mensuração do Risco

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

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

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

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

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

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

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

Processo de Comunicação

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

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

A DIRETORIA

CONTADORA RESPONSÁVEL
DAMIANA ABREU DA SILVA
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADASContinuação...

Aos Administradores e Acionistas
Banco BMG S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras individuais do Banco BMG S.A. (“Banco”) que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, assim como as
demonstrações financeiras consolidadas do Banco BMG S.A. e suas controladas (“Conglomerado Financeiro”)
que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas
demonstrações consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.

Em nossa opinião as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco BMG S.A. e do
Banco BMG S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como o desempenho consolidado de
suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião

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

Principais Assuntos de Auditoria

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

Nossa auditoria para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi planejada e
executada considerando que as operações do Banco e do Consolidado não apresentaram
modificações significativas em relação ao exercício anterior. Nesse contexto, os Principais
Assuntos de Auditoria, bem como nossa abordagem de auditoria, mantiveram-se
substancialmente alinhados aqueles do ano anterior.

Mensuração da provisão para créditos de liquidação
duvidosa - PCLD (Notas explicativas 2.2.g e 8)

O saldo de operações de crédito do Banco é composto
principalmente por operações de varejo e atacado. A
mensuração da provisão para crédito de liquidação
duvidosa considera as determinações do Banco Central
do Brasil, notadamente a Resolução CMN no. 2.682/99.
No cumprimento dessa norma a administração do Banco
exerce julgamentos e aplica determinadas premissas
para definição do risco de crédito das contrapartes das
operações.

O uso de julgamentos e premissas de forma incorreta ou
a aplicação indevida da regulamentação vigente
poderia resultar em estimativa incorreta da provisão para
crédito de liquidação duvidosa.

Considerando a relevância da provisão para crédito de
liquidação duvidosa, bem como o exposto anteriormente,
essa permanece uma área de foco em nossa auditoria.

Nossos procedimentos incluíram, entre outros, atualização
do entendimento e testes dos controles internos relevantes
para mensuração da provisão para créditos de liquidação
duvidosa. Realizamos também testes sobre transações
relacionados a: i) aderência das principais premissas
adotadas pela administração com as normas do Banco
Central do Brasil; ii) integridade das bases de dados
utilizadas nesse processo; iii) análise da aplicação das
normas internas de classificação de risco das contrapartes;
e iv) confronto entre os valores apurados de provisão e
os contabilizados.

Também testamos a coerência das informações
divulgadas em notas explicativas.

Nossos procedimentos de auditoria proporcionaram
evidência de auditoria apropriada no contexto de
relevância do exame das demonstrações financeiras no
seu conjunto de que as premissas e critérios utilizados
na mensuração da PCLD são razoáveis e consistentes
com os utilizados no exercício anterior.

Reconhecimento do crédito tributário (Notas
explicativas 2.2.q, 9 e 25)

O crédito tributário oriundo substancialmente de
diferenças temporárias, prejuízos fiscais e bases
negativas de contribuição social sobre o lucro líquido, é
reconhecido na medida que a Administração considera
provável que o Banco BMG S.A. e suas controladas irão
gerar lucro tributário futuro. A projeção de lucro tributário
contempla premissas de natureza subjetiva estabelecidas
pela Administração que foram aplicadas nas projeções
para os próximos 10 anos.

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

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

Em conjunto com nossos especialistas, efetuamos análise
das principais premissas adotadas pela administração
em seu processo de avaliação das perspectivas de
realização desses créditos fundamentada nas projeções
de lucros tributários para o Banco BMG S.A. e suas
controladas.

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

Observamos a razoabilidade das informações divulgadas
nas notas explicativas.

Constatamos que os estudos de realização dos créditos
tributários estão alinhados com as metodologias adotadas
no exercício anterior, bem como consideramos que os
critérios e premissas adotados pela Administração para
a determinação da realização dos mesmos são razoáveis
no contexto das demonstrações financeiras.

Provisão para passivos contingentes (Notas
explicativas 2.2.s e 18)

O Banco e suas controladas são partes de processos
judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal
dos seus negócios, propostos por terceiros e órgãos
públicos, de natureza trabalhistas, cíveis e especialmente
tributárias.

Os processos judiciais de natureza trabalhista e tributária
estão sob a tutela de advogados externos especializados
tanto no que tange a determinação do prognóstico de
perda, bem como na apuração dos valores relacionados
a provável saída de recursos. Os processos cíveis, muito
embora contem com o suporte externo de advogados
especializados, são provisionados pelos valores médios
de desembolso.

O encerramento dos processos envolve discussões que
podem se alongar a depender da natureza da matéria,
bem como da evolução jurisprudencial.

Essa permanece uma área de foco de auditoria pela
natureza dos processos em discussão e pelos aspectos
subjetivos de determinação da probabilidade de perda
atribuída.

Nossos procedimentos de auditoria consideraram o
entendimento dos processos referentes à identificação,
avaliação, monitoramento, mensuração e registro da
provisão para passivos contingentes, bem como testes
quanto a totalidade e integridade da base de dados.

Efetuamos também procedimentos de confirmação de
informações junto aos assessores jurídicos internos e
externos responsáveis pelo acompanhamento de
processos com natureza tributária, visando obter
informações quanto ao andamento dos processos
relevantes. Para os processos trabalhistas e cíveis,
também efetuamos confirmação de informações junto
aos assessores jurídicos, tendo efetuado testes de
consistência entre as bases do Banco e dos advogados.

Analisamos a razoabilidade do prognóstico de perda
das causas tributárias significativas em face a evolução
jurisprudencial e técnica.

No contexto de relevância das demonstrações
financeiras, os resultados de nossos procedimentos nos
proporcionaram evidência razoável quanto a suficiência
de provisão para processos com perspectiva de perda
provável, bem como divulgação dos valores em risco
para processos possíveis.

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

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

Análise do valor recuperável - ágio (Notas explicativas
2.2.i e 13)

O ágio registrado no intangível do Banco é proveniente
de combinações de negócios ocorridas em exercícios
anteriores e vem sendo amortizado no prazo de 10 anos.

O Pronunciamento Técnico CPC 01 (aprovado pelo
BACEN) estabelece que o ágio apurado em combinação
de negócios deve ser objeto de teste de valor recuperável
(“Impairment”) no mínimo anualmente.

Para a realização do teste de valor recuperável, a
Administração considera em seus estudos e projeções
premissas de natureza subjetiva que são por ela mesma
estabelecidas.

Consideramos essa uma área de foco de auditoria, pois
a utilização de diferentes premissas no teste de valor
recuperável poderia modificar significativamente o
resultado do valor presente dos fluxos de caixa esperados,
alterando o valor de avaliação do valor recuperável do
ágio constituído.

Em conjunto com nossos especialistas, efetuamos, entre
outros procedimentos, análise das premissas adotadas
pela Administração em seu processo relacionado ao teste
do valor recuperável do ágio, bem como realizamos a
análise de coerência geral lógica e aritmética dos cálculos
das projeções apuradas pela Administração.

Analisamos a razoabilidade dos critérios e das principais
premissas que embasaram a construção do cálculo.

Realizamos reuniões com a alta Administração para
obtermos entendimento sobre o processo de elaboração
dos orçamentos e suas aprovações, bem como realizamos
testes de consistência da expectativa de resultados
projetados em comparação aos resultados realizados
em exercícios anteriores. Por fim, revisamos os cálculos
de stress nas taxas de desconto e perpetuidade inseridas
no modelo de cálculo preparado pela Administração.

Consideramos que as premissas e critérios adotados pela
Administração para a determinação do valor recuperável
do ágio são razoáveis em seus aspectos relevantes no
contexto das demonstrações financeiras.

Ambiente de tecnologia de informação

O elevado volume de operações diárias realizadas pelo Banco
BMG S.A. requer uma estrutura complexa de ambiente de
tecnologia para processamento dessas transações.

Dessa forma, a não adequação da tecnologia da
informação e dos respectivos controles que a suportam,
poderia ocasionar o processamento incorreto de
informações críticas para a tomada de decisões, assim
como, paradas operacionais.

Considerando os aspectos acima, o ambiente de
tecnologia da informação permanece uma área de foco
de nossos trabalhos de auditoria.

Testamos os controles gerais do ambiente de tecnologia
da informação que consideram também aspectos
relacionados a acessos, mudanças e desenvolvimento
dos sistemas.

Adicionalmente, testamos controles automatizados e
manuais dependentes de tecnologia, bem como os
controles compensatórios relacionados aos principais
processos de negócios do Banco.

Com o resultado desses trabalhos, determinamos a
natureza e a extensão de nossos procedimentos de
auditoria.

Outros assuntos

Demonstrações do Valor Adicionado

As demonstrações individual do valor adicionado (DVA) referente ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de
2017, bem como as demonstrações consolidadas do valor adicional referente ao exercício findo em 31 de dezembro de
2017, elaboradas sob a responsabilidade da administração do Banco, cuja apresentação é requerida pela legislação
societária brasileira para companhias abertas e é apresentada como informação suplementar para fins do Banco Central
do Brasil, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações
financeiras da Instituição. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com
as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo
com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa
opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes,
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

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

A Administração do Banco BMG S.A. e suas controladas é responsável por essas outras informações que compreendem
o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

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

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas

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

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

Os responsáveis pela governança do Banco e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

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

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

Além disso:

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

· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos do Banco e suas controladas.

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

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

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

· Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas.
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela
opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos
ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as
respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que
foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do semestre corrente e
que dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório
de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os
benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018

PricewaterhouseCoopers Carlos Augusto da Silva
Auditores Independentes Contador CRC 1SP197007/O-2
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Nem bem começamos a 

falar em IoT (Internet 

das Coisas, em inglês) 

e já vamos para o passo 

seguinte: BIoT, ou seja, a 

união entre Blockchain 

e Iot, uma das 

tendências tecnológicas 

que devem abalar 

nosso mundo em 2018, 

segundo a Fortune

'Mas já?', você deve es-
tar se perguntando. 
Pois é! O OpenBaza-

ar, por exemplo, é um marke-
tplace online para comprar e 
vender produtos e serviços, 
tipo Mercado Livre ou Ebay, 
só que baseado no Blockchain, 
ou seja, descentralizado, e usa 
bitcoins como uma das formas 
de pagamento. Sem qualquer 
restrição ou taxas.

A IoT é a criação de um 
ambiente único que reúne 
informações de vários dispo-
sitivos e aplicações, usando 
sensores conectados para 
obter informações, permitindo 
que sua geladeira possa ser 
programada (ou até aprender 
com seus hábitos se vinculada 
a algum algoritmo de Inteli-
gência Artifi cial) para sempre 
realizar pedidos de compra dos 
itens que você mais consome 
com a frequência certa. Mas se 
você achava que iria demorar 
muito para virarmos os Jet-
sons (lembra daquela família 
futurista criada por Hanna 
Barbera nos anos 60?), pode 
estar enganado. A razão é sim-
ples: o blockchain vai acelerar 
a implementação da IoT, pois 
barateia de forma segura essa 
nova rede.

É impossível fazer previsões 
precisas sobre como será esse 
novo arranjo. Exemplo disso é 
a própria criação do blockchain 
que não poderia ser prevista 
nem pelos maiores visionários 
e futurólogos. Mas é possível 
fazer algumas suposições co-
nhecendo o que temos hoje.

Como o BIot se baseia em 
uma plataforma descentraliza-
da (um Dapp), sua segurança 
não depende de um único 
ente controlador, mas sim 
da estrutura da rede criada. 
Pensando na sua geladeira 
que sabe o que você costuma 
comprar, quando chegar a hora 
mais indicada, baseada no seu 
comportamento cotidiano, 
ela pode lançar um pedido 
de compra na rede. O pedido 
enviado busca o melhor preço, 
prazo de entrega e exigências 
de acordo com seu perfi l e 
pode até dividir o pedido entre 
vários fornecedores, levando a 
rede a ter maior competição 
e menor custo, pois todos pa-
gam uma taxa muito pequena 
nela (ou até não pagam nada, 
dependendo do caso). A en-
trega também será feita por 
um fornecedor especializado, 
que tenha menor custo para 
operar já que é especialista na 
tarefa e, graças aos sensores, 
pode escolher a melhor hora 
de entrega.

Ainda com o exemplo da 
geladeira, mas sob outra pers-
pectiva: imagine que várias 
geladeiras estão conectadas no 

ecossistema e uma delas detec-
ta que a peça x quebrou e que 
há chances de a mesma peça 
se quebrar nas demais unida-
des. Graças às tecnologias e 
ao machine learning, a rede é 
informada sobre o problema, 
permitindo que a marca rea-
lize uma ação preventiva nas 
demais. Ao mesmo tempo, se 
o dono da geladeira tiver uma 
impressora 3D, ele recebe o 
desenho da peça já armazena-
do na geladeira e imprime uma 
nova. A troca pode ser feita por 
um técnico do ecossistema ou 
pelo proprietário. Um vídeo 
sobre como realizar a troca é 
apresentado no próprio dis-
play do aparelho e em poucos 
minutos, sem gastar muito, 
sua geladeira está operando 
novamente.

Se é possível pensar nessa 
gama de soluções sem sequer 
sair da cozinha da sua casa, 
imagine milhões de pessoas ao 
redor do mundo pensando em 
novas soluções com essa possi-
bilidade e, consequentemente, 
na demanda de profi ssionais 
que trabalhem para esse ecos-
sistema ser criado e mantido? 
Para dar outro exemplo, a 
Fortune aponta o uso do BIot 
para criar cidades inteligentes 
nas quais sistemas de aqueci-
mento conectados controlam 
melhor o uso da energia. Ou 
ainda semáforos conectados e 
mais bem controlados na hora 
do rush, diminuindo conges-
tionamentos desnecessários. 
Isso será fundamental quando 
os carros forem autônomos.

Agora, você deve pensar que 
isso está super distante, certo? 
Que máquinas programáveis, 
sensores diversos e a Internet 
são realidade, não há dúvidas. 
Mas a novidade é que o tal 
sistema descentralizado, que 
permite a junção das demais 
tecnologias e pode viabilizar 
o funcionamento da rede já 
existe. Trata-se do IOTA, que 
se propõe a ser uma plataforma 
de Biot com trocas de token, 
permitindo, além da conexão e 
fl uxo de informações, a trans-
ferência fi nanceira entre dispo-
sitivos. A plataforma foi criada 
em 2015 por David Sønstebø, 
Sergey Ivancheglo, Dominik 
Schienere e Serguei Popov, é 
baseada no Tangle (estrutura 
concorrente ao Blockchain) e 
é supervisionada por uma or-
ganização sem fi ns lucrativos, 
a IOTA Foundation (mais infos 
você pode ver nessa matéria 
publicada no Techmundo). O 
IOTA iniciou seu funcionamen-
to com a entidade regulando o 
sistema, mas quando a adoção 
da rede aumentar eles vão 
torná-lo descentralizado. O 
benefício disso? Como quem 
suporta e processa as informa-
ções são as próprias máquinas 
vinculadas ao sistema, como 
prêmio, elas não pagaram taxa 
alguma para transferir tokens 
e informações.

Se você ainda estava dige-
rindo as ideias de mudança 
em cima de mudança, acos-
tume-se: novas tecnologias 
estão chegando cada vez mais 
rápido, e o que antes podia 
ser retardado ou barrado por 
algumas instituições, hoje é 
criado sem botão de pausa.

(*) É Sócio da BlueLab.

IoT nem chegou
e já virou BIoT

Mateus Azevedo (*)

News@TI
Discovery Tour de Assassin’s Creed pelo 
Antigo Egito 

@O primeiro recurso educacional de Assassin's Creed: Origins já está 
disponível e permite aos jogadores explorarem e aprenderem sobre 

a história do Antigo Egito por meio de uma visita guiada sem qualquer 
tipo de combate, restrição de tempo ou enredo linear. "Discovery Tour 
by Assassins’ Creed: Ancient Egypt" pode ser baixado gratuitamente por 
qualquer usuário que tenha comprado o jogo para PlayStation 4, Xbox One 
e PC. Jogadores de PC que não possuem Assassin's Creed: Origins mas 
querem experimentar o modo de exploração podem adquiri-lo separada-
mente na UPlay ou no Steam por R$59,99. De Alexandria a Memphis, do 
Delta do Nilo ao Grande Mar de Areia, do planalto Giza ao Oasis Faiyum, 
em Discovery Tour os jogadores poderão explorar livremente o Antigo 
Egíto, que foi totalmente recriado para Assassin’s Creed: Origins, ou 
fazer os 75 passeios temáticos criados pelas equipes de desenvolvimento 
da Ubisoft em colaboração com especialistas em história e egiptólogos. 
"Com o 'Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt', damos a 
oportunidade a todos que se interessam pelo Antigo Egito de apreciar a 
beleza do período histórico e mostramos que os games também podem ser 
uma fonte de conhecimento inspiradora", explica Jean Guesdon, diretor 
criativo de Assassin's Creed: Origens (http://www.ubiblog.com).

Fernanda Nascimento (*)

O grande desafi o é cada vez mais aproveitar as diferentes 
formas de negócio que podem ser desenvolvidas por meio 
dessa rede. Algumas dicas são imprescindíveis e podem 

aumentar consideravelmente as suas oportunidades:

Imprimir uma marca pessoal

O seu perfi l no LinkedIn é muito importante. É o seu cartão 
de visitas, onde você apresentar a sua experiência profi ssional e 
os resultados que gerou ao longo de sua carreira. É importante 
ressaltar as suas realizações. A fase em que você se encontra: 
"em transição profi ssional" ou "desempregado" não pode ser sua 
principal história. Portanto, seu perfi l deve dar ênfase ao que você 
pode oferecer como profi ssional e não à sua situação atual. Qual 
é o seu melhor? O que você faz de mais relevante comparado a 
outros profi ssionais?

Para descrever a experiência profi ssional e a formação acadê-
mica, priorize o emprego mais relevante nos locais de destaque. 
Isso elimina a necessidade de colocar a posição mais recente no 
topo da lista. Assim, é possível montar sua experiência estrate-
gicamente, enfatizando as informações mais importantes da sua 
carreira naquele momento.

Isso não quer dizer que vale a pena apagar o passado ou turbinar 
a realidade, passando uma imagem a qual não é legítima. Toda 
a nossa história tem valor, até aquele estágio no comecinho da 
carreira. E desde esse comecinho você conheceu pessoas que 
sabem exatamente quem você é e os seus resultados. Portanto, 
seja verdadeiro.

Engaje os profi ssionais importantes para você

A ideia de usar o LinkedIn para se recolocar, vender ou mes-
mo aumentar sua autoridade no seu segmento é legítima, mas 
é preciso que as pessoas entendam o que você tem a oferecer. 
É mais ou menos como provar o conteúdo no seu perfi l. Você 
garantiu ser bom, mas como atestar?

Nas redes sociais, a melhor forma de mostrar o conhecimento 
é dividir a sua experiência, por meio de conteúdo: vídeos, textos, 

LinkedIn: uma central 
de oportunidades

O fenômeno LinkedIn já totaliza no mundo 546 milhões de usuários. Só no Brasil, já chegamos aos 
32 milhões. As últimas estatísticas, apresentadas há duas semanas pela rede social, mostram que 
os números do LinkedIn crescem ano após ano e com eles a relevância dessa plataforma no cenário 
corporativo mundial

posts ou artigos longos do LinkedIn. Ao oferecer uma informação 
interessante para a sua rede, você marca seu espaço mostrando 
que é um especialista no mercado, com conhecimento sobre a 
sua área de atuação, aponta tendências e, por tudo isso, vale a 
pena ser seguido.

Quando alguma de suas conexões compartilha o conteúdo que 
você produz, usa esse material para então infl uenciar sua rede, 
como se fi zesse dela as suas palavras. Você não só está mos-
trando sua expertise, como reforçando a autoridade de alguém 
conectado a você. Então, sua imagem e sua experiência chegam 
mais longe, deixando de atingir prioritariamente a sua rede de 
primeiro grau – pessoas conectadas diretamente a você – e passa 
a navegar entre as suas conexões de segundo grau.

Use esse alcance para aumentar sua network

Quando uma conexão de segundo grau interage com a sua 
experiência, por meio do conteúdo publicado e compartilhado, 
abre espaço para um convite a se conectar. A partir daquele 
momento, a pessoa já sabe quem você é e concorda, de alguma 
forma, com o seu pensamento.

Use uma mensagem personalizada para se aproximar, deixe 
claras suas intenções, mesmo que esteja interessado em uma 
vaga de emprego postada ou tenha uma oportunidade de negócio. 
Suas chances de sucesso nesse contato serão muito maiores.

E, caso você já tenha analisado as conexões das suas conexões, 
por curiosidade ou até mesmo planejando alguma ação com a sua 
rede, deve ter percebido quantas chances de se aproximar de 
profi ssionais interessantes há no LinkedIn. O potencial é enorme!

Essas dicas certamente farão você ter mais visibilidade na rede 
social e o manterá mais próximo de pessoas que se lembrarão 
de você no caso de uma oportunidade. Entretanto, minha última 
sugestão é: não faça isso uma vez por semana, mas de 20 a 40 
minutos por dia, no mínimo! Assim, não perderá possibilidades 
de envolvimento com assuntos em destaque e, principalmente, 
de resposta rápida para o que de interessante a rede lhe trouxer.

Bons negócios!

(*) É Diretora e Estrategista na Stratlab.

Balanços Patrimoniais Encerrrados em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
Ativo NE      31/12/2017      31/12/2016
Ativo Circulante 5.010.569,37 446.138,36
Caixa e Equivalente de Caixa 445,68 141,60
Caixa/Bancos 3.1 445,68 141,60

Créditos Operacionais 5.010.123,69 445.996,76
Contas a Receber Coligada 3.2 5.010.123,69 445.996,76

Ativo Não Circulante 1.900.000,00 3.814.810,73
Realizável a Longo Prazo - 1.914.810,73
Partes Relacionadas - 1.914.810,73

Imobilizado 1.900.000,00 1.900.000,00
Bens Patrimoniais 3.3 1.900.000,00 1.900.000,00

Total do Ativo 6.910.569,37 4.260.949,09

Passivo NE      31/12/2017      31/12/2016
Passivo Circulante 3.367.074,88 3.045.058,19
Passivo Exigível a Curto Prazo 3.367.074,88 3.045.058,19
Empréstimos/Financiamentos 3.4 3.340.000,00 2.875.000,02
Fornecedores - 33.201,64
Obrigações Tributárias 3.5 27.074,88 136.856,53
Contas a Pagar Coligada - -

Passivo Não Circulante 9.060.585,27 5.256.213,47
Passivo Exigível a Longo Prazo 863.684,93 3.066.666,76
Empréstimos e Financiamentos 3.4 766.666,84 3.066.666,76
Obrigações Tributárias 3.5 97.018,09

Partes Relacionadas 8.196.900,34 2.189.546,71
Novacki Papel e Embalagens S/A 3.6 6.296.900,34 289.546,71
Lugano Gestora de Bens S/A 3.6 1.900.000,00 1.900.000,00

Patrimônio Líquido 3.7 (5.517.090,78) (4.040.322,57)
Capital Social 800,00 800,00
Capital social Integralizado 800,00 800,00

Prejuízos (Lucros) Acumulados (5.517.890,78) (4.041.122,57)
Prejuízo de exercícios anteriores (4.041.122,57) (3.268.647,56)
Resultado do Período (1.476.768,21) (772.475,01)

Total do Passivo 6.910.569,37 4.260.949,09

Demonstração do Resultado dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016

EKEKA EMPREENDIMENTOS E PEKEKA EMPREENDIMENTOS E PEKEKA EMPREENDIMENTOS E PEKEKA EMPREENDIMENTOS E PEKEKA EMPREENDIMENTOS E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ nº 17.881.151/0001-07

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Cumprindo disposições Legais e Estatutarias, levamos a apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras relativas ao exercício financeiro e administrativo encerrado em 31 de dezembro 2017.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2017 e de 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
                                                                                         Reserva de Lucros

Capital Social Reserva Legal Retenção de Lucros Prejuízo/Lucro Acumulados               Total
Saldo em 31/12/2015 800,00 - - (3.268.647,56) (3.267.847,56)
Resultado do Exercício - - - (772.475,01) (772.475,01)
Saldo em 31/12/2016 800,00 - - (4.041.122,57) (4.040.322,57)
Resultado do Exercício - - - (1.476.768,21) (1.476.768,21)
Saldo em 31/12/2017 800,00 - - (5.517.890,78) (5.517.090,78)

de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor,
representados pelos seguintes saldos:                                    Total
Recursos Disponíveis    31/12/2017    31/12/2016
Banco Conta Movimento 445,68 141,60
3.2 - Partes Relacionadas (AC)
Coligada Locatária    31/12/2017    31/12/2016
Novacki Papel e Embalagens S/A 5.010.123,69 445.996,76
Recebíveis que integram e consolidam o “Fluxo de pagamentos dos créditos
imobiliários - Anexo II” do “Instrumento particular e contrato de locação não
residencial e outras avenças”, firmado em 04 de abril de 2014.
3.3 - Ativo Imobilizado
Bens Imóveis    31/12/2017 Aquisições    31/12/2016
Terreno 1.900.000,00 - 1.900.000,00
Imóvel terreno, com área de 28.580m2, contendo uma casa de madeira e
barracão de alvenaria com área de 1.200m2 e mais quatro barracões de
madeira, sendo o 1º com área edificada de 1.170m2 e o 2º com área de
1.890m2, 3º com área de 459m2 e o 4º com área de 459m2, adquirido da em-
presa coligada “Lugano Gestora de Bens S/A”, em abril de 2014, sito a Rua
Expedicionário E.A.de Almeida, no Bairro Santa Rosa, matrícula nº 7378 do
Ofício de Registro da Comarca de Porto União, Estado de Santa Catarina.
Registrado ao custo de aquisição. 3.4 - Empréstimos e Financiamentos
CCI com                             Prazos                                Total
  Garantia Real           Curto           Longo    31/12/2017    31/12/2016
Fid Trust Serv 3.340.000,00 766.666,84 4.106.666,84 5.941.666,78
Saldo das obrigações devidas e consoantes as 31 (trinta e uma) parcelas
vincendas a ser quitadas até abril de 2019. 3.5 - Obrigações Tributárias

                            Prazos                                Total
Parcelamentos           Curto           Longo    31/12/2017    31/12/2016
IRRF/PIS/
  COFINS/CSLL 27.074,88 97.018,09 124.092,97 136.856,53
Impostos e contribuições gerados e devidos em decorrência dos valores

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos
em 31/12/2017 e de 2016-(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Contexto Operacional: A “Ekeka Empreendimentos e Participações
S/A”, sociedade anônima de capital fechado é uma sociedade de propósito
específico (“SPE”), constituída em 06 de março de 2014, consoante as dis-
posições consignadas na 1ª Alteração do Contrato Social, com sede à Rua
Dr. Hugo Beolchi, 445, 9º andar, conjunto 92, CEP 04310-030 São Paulo - SP,
tem como atividade específica e exclusiva de explorar, alugar, reformar e/ou
ampliar o imóvel, objeto da matricula nº 7378 do Oficio de Registo de Imóveis
da Comarca de Porto União, Estado de Santa Catarina, de sua propriedade,
utilizando e/ou realizando a captação de recursos junto a terceiros, com
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o NIRE 3522749542-9, atualizado pelo NIRE 35300463757.
2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Finaceiras:
As demonstrações contábeis, consoantes as práticas contábeis adotadas
no Brasil, conforme “declaração de conformidade”, estão dispostas em obe-
diência as normas vigentes e previstas nas Leis nº 6404/76, com alterações
inseridas na Lei nº 11.638/07 e principalmente em relação a Lei nº 11941/09
e dos Pronunciamentos Contábeis e de suas interpretações técnicas - ICPC
e Orientações - OCPC inerentes, expedidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis - CPC’s e declarados concomitantemente aos padrões interna-
cionais “International Financial Reporting Standards - IFRS” emitidos pelo
International Accounting Standards Board - IASB, aplicados a “Ekeka Em-
preendimentos e Participações S/A” de forma consistente. 3 - Resumo das
Principais Práticas Contábeis: Contemplado de forma consistente nestas
demonstrações contábeis, considerando inclusive as estimativas aplicadas
pela sua administração, com premissas que impactam nos valores das recei-
tas, despesas, ativos e passivos apresentados, revisados periodicamente,
na eminência de eventuais alterações que exijam estudos relacionados.
3.1- Caixa e Equivalente de Caixa: Compreende os saldos de caixa e ban-
cos conta movimento, prontamente conversíveis em um montante conhecido

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercicios Findos em 31/12/2017
e de 2016 - ( Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

     31/12/2017      31/12/2016
Despesas (Receitas) Operacionais (114.293,56) (79.463,88)
Despesas Administrativas (113.599,85) (72.511,47)
Despesas Tributárias (693,71) (6.952,41)

Resultado antes Despesas
  Financeiras Líquidas (114.293,56) (79.463,88)
Despesas Financeiras Liquidas (1.362.474,65) (693.011,13)
Despesas Financeiras (1.362.474,67) (693.011,13)
Receitas Financeiras 0,02

Resultado Antes da Tributação (1.476.768,21) (772.475,01)
IRPJ / CSLL - -

Resultado Líquido do Período (1.476.768,21) (772.475,01)

Demonstração do Resultados Abrangentes dos Exercicios Findos em
31/12/2017 e de 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

     31/12/2017      31/12/2016
Prejuízo Líquido (1.476.768,21) (772.475,01)
Outros Resultados Abrangentes - -

Total dos Resultados
  Abrangentes do Exercício (1.476.768,21) (772.475,01)

1. Fluxo de Caixa      31/12/2017      31/12/2016
  Atividades Operacionais (1.476.768,21) (772.475,01)
Prejuízo Líquido do exercício (1.476.768,21) (772.475,01)
Ajustes de Capital de Giro Variações 3.312.072,23 2.473.280,92
Do Ativo (2.649.316,20) 2.417.714,20
Contas com Partes Relacionadas (2.649.316,20) 2.417.714,20
Do Passivo 5.961.388,43 55.566,72
Fornecedores / Outros (33.201,64) (85.378,64)
Obrigações Tributárias (12.763,56)
Partes Relacionadas 6.007.353,63 140.945,36
Caixa Líquido Obtido
  Atividades Operacionais 1.835.304,02 1.700.805,91
2. Fluxo de Caixa Atividades de Investimentos - -
3. Fluxo de Caixa Atividades Financiamentos
Empréstimos (CCI) pagos no período (1.834.999,94) (1.700.805,91)
Caixa Líquido Aplicado
  Atividades Financiamentos (1.834.999,94) (1.700.805,91)
4. Variação Líquida de Caixa 304,08 (89,60)
5. Caixa e Equivalente de Caixa Início Exercício 141,60 231,20
6. Caixa e Equivalente de Caixa Final Exercício 445,68 141,60

Aos Acionistas e Administradores Ekeka Empreendimentos e Participa-
ções S/A. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações finan-
ceiras da Ekeka Empreendimentos e Participações S/A (Companhia), que
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas de-
monstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
assim como o resumo das principais práticas e políticas contábeis e demais
notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima
referidas, apresentam adequadamente em todos os seus aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Companhia, em 31/12/2017, o de-
sempenho de suas operações e seu respectivo fluxo de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independen-
tes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de
auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento, foram os mais sig-
nificativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses
assuntos. Outros assuntos: Outras informações que acompanham as de-
monstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da Com-
panhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financei-
ras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a
auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, so-
mos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este res-
peito. Responsabilidade da Administração pelas demonstrações financei-
ras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais de relatório finan-
ceiro (IFRS’s), emitidas pelo International Accounting Standards Board-
IASB, assim como pelos controles internos que ela determinou como neces-
sário para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro. Na elabo-
ração dessas demonstrações financeiras, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia, continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela Administração
da Companhia são aqueles com responsabilidades de gestão e supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financei-
ras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financei-
ras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-

ções falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nos-
so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Compa-
nhia a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a adminis-
tração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventu-
ais deficiências significativas nos controles internos que identificamos du-
rante nossos trabalhos. Fornecemos também à administração, declaração de
que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos
aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relaciona-
mentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente nossa inde-
pendência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos
assuntos que foram objeto de comunicação com administração, determina-
mos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria
das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira,
constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assun-
tos em nosso relatório de auditoria, a menos que a lei ou regulamento tenha
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extre-
mamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em
relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem,
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação
para o interesse público. São José dos Pinhais, 29 de janeiro de 2018

Evaldo Kuss - CO.CRC-PR nº 053.637/0-0

retidos sobre pagamentos a “BRL TRUST”, em conformidade ao instrumento
contratual, relacionados a “CCI”, correspondentes ao saldo de 55 parcelas
mensais vincendas. 3.6 - Contas a Pagar Partes Relacionadas (ANC)
Partes Relacionadas/Coligadas    31/12/2017    31/12/2016
Conta Corrente
  Novacki Papel e Embalagens S/A 6.296.900,34 289.546,71
Conta Corrente
  Lugano Gestora de Bens S/A 1.900.000,00 1.900.000,00
As obrigações devidas a coligada: “Lugano Gestora de Bens S/A”, tem como
origem aquisição do imóvel descrito no item “imobilizado”, objeto dos instru-
mentos jurídicos da “CCI”. 3.7- Patrimônio Líquido (PL)
Descrição Acões Ordinárias - ON    31/12/2017    31/12/2016
Capital Social 100% 800 800,00 800,00
Mauro Novacki 70 560 560,00 560,00
Vera Yvone Coradin Novacki 30 240 240,00 240,00
Prejuiízos Acumulados (5.517.890,78) (4.041.122,57)
Prejuizos Exercicios Anteriores (4.041.122,57) (3.268.647,56)
Resultado líquido do Período (1.476.768,21) (772.475,01)
Total Patrimônio Líquido (5.517.090,78) (4.040.322,57)
Ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e
integralizadas. 4 - Eventos Subsequentes: Não ocorreram eventos entre a
data do encerramento do exercício fiscal e de elaboração das demonstra-
ções financeiras, autorizadas pela sua diretoria em 22 de janeiro de 2018 que
pudessem afetar as informações a serem divulgadas, bem como a análise
econômica e financeira da Ekeka.

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2017       •       Mauro Novacki - Diretor Presidente - CPF 108.902.629-34       •       Tadeu José Pacheco - Contador: CRC -PR 055047/O-3/S-SP - CPF 485.876.809-00
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São Paulo, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018

lauralobato11.ll@gmail.com
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: 

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

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta sexta é o nono dia da lunação. Desde às 5h10 da manhã a Lua entra na fase Crescente, dando muito mais movimento e fazendo 
acontecer o que foi preparado durante a fase da Lua Nova. A comunicação deve fi car mais difícil na parte da manhã. A Lua faz um 
mau aspecto com Mercúrio durante a tarde que pode provocar atrasos e mal-entendidos. À noite a Lua faz aspecto negativo com 
Netuno que tende a tornar as pessoas mais vulneráveis e provocar alguma confusão mental. Recuperar as energias e descansar 
será importante neste último dia útil da semana. Boas sacadas podem surgir no fi nal da noite, podendo descobrir a solução para os 
problemas que vem enfrentando.
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Tome atitudes que se refl etirão 
no seu futuro para melhorar sua 
situação fi nanceira. Precisa resolver 
situações que ainda o perturbam 
agora que o Sol está indo à direção 
ao seu signo. Nesta sexta a energia 
fi cará em alta para quem sair e se 
divertir. 88/788 – Cinza.

Desde às 5h10 da manhã a Lua entra 
na fase Crescente, dando muito mais 
movimento e fazendo acontecer o 
que foi preparado durante a fase da 
Lua Nova. À noite a Lua faz aspecto 
negativo com Netuno que tende a 
tornar mais vulnerável e provocar 
alguma confusão mental.   62/762 
– Azul.

Mantenha o seu ritmo de vida 
protegendo aquilo que possui. Tenha 
cuidado para que suas ambições não 
o deixem ver as coisas com elas 
são, criando ilusões que irão depois 
acarretar arrependimento. Agite a 
vida social mantendo do um contato 
mais profundo com as pessoas.  
55/355 – Amarelo.

O lar, a vida em família e os 
relacionamentos estão favorecidos 
nesta sexta. Brigas e rompimentos 
podem ocorrer devido às obstinações 
e atitudes de comandar a se impor 
que tendem a aumentar nesta fase. 
A rebeldia contra as regras cria 
perturbações amorosas e sociais. 
66/366 – Verde.

Possibilidade de irritabilidade e 
atritos à medida que a manhã avança.  
As pessoas devem ser ouvidas, 
precisa respeitar a liberdade dos 
outros para sentir-se livre e agir. À 
noite, eletricidade agradável torna 
tudo um pouco mais interessante e 
fora do comum 25/625 – Amarelo.

Contatos e estímulos intelectuais 
positivos pela manhã, com bom 
entendimento em seu ambiente. 
É preciso ser mais compreensivo e 
ceder espaço para evitar rompimento. 
Está sujeito a enfrentar confl itos por 
suas atitudes emocionais, o egoísmo 
e o comportamento teimoso e 
irredutível. 53/153 – Verde.

Devemos dar preferência por 
relacionamentos confi áveis. Mas é 
bom ter cuidado com difi culdades 
com desconhecidos. Evite apenas 
a precipitação nas conclusões que 
acarreta prejuízos. Noite promete ser 
de astral animado. Pode encontrar 
soluções. 89/489 – Amarelo.

Esta sexta-feira será de muito 
entusiasmo nas relações com a Lua 
em Gêmeos, podendo até encantar as 
pessoas próximas. Fortes impulsos 
o levam a agir no fi nal de semana 
melhorando o relacionamento 
sexual. Dia positivo dar mais atenção 
às emoções nesta sexta-feira, dia do 
amor. 46/746 – Azul.

Deve  dar  pre fe rênc ia  por 
relacionamentos confi áveis. Mas é 
bom ter cuidado com difi culdades 
diante de desconhecidos. O modo de 
agir em seus relacionamentos trará 
perdas ou lucros, tudo depende de 
você mesmo. Contatos e estímulos 
intelectuais positivos pela manhã. 
92/392 – Amarelo.

A organização das suas tarefas no 
trabalho ajudará a obter sucesso 
nos assuntos sociais e profi ssionais. 
Tome atitudes até ousadas se 
for necessário, mas não perca 
oportunidades que devem surgir. 
O fi nal de semana será favorável 
aos encontros afetivos e sociais. 
85/585 – Azul.

Mantenha-se fi rme em sua opinião 
e encare tudo dentro da realidade, 
sem iludir-se. Fase muito positiva 
para ficar em casa e com os 
familiares e valorizar os assuntos 
domésticos. Recuperar as energias 
e descansar será importante neste 
último dia útil da semana. 23/323 
– Cinza.

Dediquem-se as suas atividades 
inteiramente. Siga adiante com 
seus projetos, tomando decisões. A 
sexta promete ser de astral animado. 
O fi nal do dia será favorável aos 
encontros afetivos. O Sol indo à 
direção de sua casa sete em Áries 
e logo trará novas sociedades e 
parcerias. 46/446 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 23 de Fevereiro de 2018. Dia de São Policarpo, São Sereno, 
São Romano, Santa Marta, e Dia do Anjo Vehuel, cuja virtude é a 
inteligência. Hoje aniversaria o ator Peter Fonda que completa 79 anos, 
o guitarrista Johnny Winter que nasceu em 1955 e o ator Alexandre 
Borges que chega aos 52 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é muito ativo e dinâmico e pode 
ter sucesso através de parcerias. Tem boas ideias que geram recursos 
fi nanceiros, sabe fazer bons contatos que o levam a lucrar. Sabe 
combinar negócios com prazer, tem facilidade para relacionar-se em 
vários círculos sociais. Quando não tem retorno fi nanceiro ou incentivo 
pode abandonar seus projetos e ir atrás de outras oportunidades. É 
versátil, generoso e empreendedor; habilidoso para vender novas ideias 
ou causas nas quais acredita.

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a chance de 
uma grande realização profi ssional. Que caem, perderá um amigo 
ou verá alguém se afastar de você inesperadamente. Dentes 
superiores indicam sexo masculino e os inferiores sexo feminino. 
Dentes cariados, doenças. Falha nos dentes, prejuízos. Dentes 
quebrados: acidente. Números de sorte:  15, 29, 47, 78 e 89.

Simpatias que funcionam
Para amarrar homem: Você vai precisar de: um papel 
branco, dois pedaços da sua unha (um pedaço da mão 
esquerda e outro da direita) tesoura, um envelope, canela 
em pó. Pegue o papel branco e escreva o nome do homem 
que quer conquistar. Enquanto escreve o nome, mentalize o 
rosto dele com toda a vontade que tem de prendê-lo a você. 
Em seguida, pegue a tesoura e corte dois pedaços da sua 
unha. Pegue o envelope e coloque um pouco de canela em 
pó, junte os pedaços de unha e o papel branco onde escreveu 
o nome da pessoa que quer amarrar. Feche bem o envelope 
e guarde num local onde só você pode mexer. Ninguém 
deve mexer no envelope, senão o feitiço perde o encanto. 
Esta simpatia funciona bem para amarrar homem casado.
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Brincadei-
ra que une
torcidas no

estádio

Especiali-
dade do

escoteiro

Os que
estão aqui

(pron.)
Nem, em

inglês

São ridícu-
las, segun-
do Fernan-
do Pessoa

Veículos
como o da
Cinderela

(Lit.)

Oscar Ro-
berto (?),
ex-árbitro
de futebol

"O Som Ao
(?)", filme 
pernam-
bucano

Construção 
separatista
de Israel na
Palestina

Tchau, em
inglês

Aquele que
ri do esfar-

rapado
(dito)

Bolinha de
(?), brin-
cadeira
infantil

Diretor da
fundação

Gol de
Letra

Vítima do
xeque-

mate, no
xadrez

Divisão
dos volu-
mes da en-
ciclopédia

Vitamina
que com-

bate a
gripe

Em + as

Flores tra-
dicionais
do buquê

Di (?): o
Pintor das
Mulatas

Trago 
(de bebida)
Foco da
revisão

Meio de 
arrecada-

ção de
dinheiro
para a

formatura

O desenho típico de
tatuagensConquista

da Seleção na primei-
ra Copa do México, em
21/6/1970

(Brasil 
4x1 Itália)

Adversário
da polícia
no conflito
em favelas

Primeiro 
tempero da
civilização

Contrastar

Diz-se do 
jornalismo

chapa-
branca

Tecido de
cortinas
Operação
policial

"Novo", em 
"neoliberal"
Um dos 7 
Anões (Lit.)

Região 
de águas 
cristalinas,
é destino
de casais
em lua de

mel

"(?) Is
the New

Black", sé-
rie dos EUA
Frequente

alvo de 
preconcei-
to regional
no Brasil

Fator linguístico que
ajudou a popularizar
as profecias de Nos-

tradamus

Órgão de 
locomoção
e alimen-

tação do polvoCeará (sigla)

Cobra peçonhenta 
com um chocalho
na ponta da cauda

Religiosos com fervor
excessivo que impõem
suas crenças de forma
agressiva e irracional

Tomba
Levar

(alimento)
ao forno

3/bye — nor. 4/voal. 5/godói. 6/orange. 15/estilo hermético.

Conrado Caputo como

João da Cruz.

Inspirado nos escritos de 
São João da Cruz, poeta e 
místico espanhol do século 
XVI, o espetáculo “João da 
Cruz” encerra sua temporada 
no dia hoje (23). A montagem 
é um solo de Conrado Caputo 
com dramaturgia e encenação 
de Helder Mariani. A ação se 
passa durante nove meses 
em que o Frei João da Cruz, 
canonizado São João da Cruz 
pela Igreja Católica, em 1726, 
foi prisioneiro dos Carmelitas 
Calçados, seus próprios con-
frades, numa cela minúscula 
do Convento de Toledo.Com 
uma poesia e uma mística 
que ultrapassaram os limites 
do discurso religioso, a obra 
escrita do Frei João Cruz 

Refl exõesRefl exõesRefl exõesStand-up 
Comedy

Na peça “Somos Todos Jú-
nior”, quatro comediantes com 
algo em comum, ou quase isso, 
subirão no palco para trazer 
todas suas experiências de vida 
contadas de forma cômica. Os 
humoristas Júnior Soares, Ju 
Querido, Júnior Chicó e Celso 
Júnior trazem esta causa cha-
mada #SomosTodosJúnior e 
prometem fazer você sair com 
dor de barriga de tanto rir. Só 
prometem, ok? No fi nal do 
show, um quadro onde os qua-
tro falarão de outros ‘Júniors’. 
Então, abrace a causa e venha 
assistir ao show, principalmen-
te se você for um Júnior.

Serviço: Teatro Omni Corinthians, R. 
São Jorge, 777, Tatuapé, tel. 2095-3000. 
Domingos às 20h. Ingresso: R$ 60.

Eles já fi zeram mais 
de 450 apresentações 
em 50 cidades de 16 
Estados nos últimos 
quatro anos de pé na 
estrada

Agora, o grupo Beatles 
Para Crianças faz tem-
porada do show “A Ba-

gunça Continua”, com estreia 
no dia 10, com repertório atu-
alizado, projeções inusitadas 
e histórias criadas para diver-
tir toda a família!. No segundo 
show do grupo, cinco músicos 
e arte-educadores que já 
estão em estúdio gravando 
seu segundo CD, os recursos 
estão ainda mais amarrados 
entre si: músicas, histórias, 
projeções, brincadeiras e a 
interação com a plateia estão 
todos conectados, garantindo 
uma experiência completa às 
crianças. As crianças também 
serão apresentadas a novos 
e diferentes instrumentos 
musicais, tais como banjo, 
tambor de língua, gaita, 
sanfona, escaleta e outros. 

Cena do show “A Bagunça Continua”.

Beatles Para Crianças

D
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o

Também estão no repertório 
Sgt. Peppers Lonely Hearts 
Club Band, She Loves You e 
Octopus Garden, entre outras. 
Com Fabio Freire (voz, gui-
tarra, ukulele, banjo), Gabriel 

Manetti (voz e percussão), 
Edu (Ludi) Puperi (guitarra, 
violão, banjo e vocais), Johnny 
Frateschi (baixo e vocais), 
Humberto Zigler (bateria e 
percussão), Rafa Perticarrari 

(produção geral).

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Ba-
rão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Sábados e domingos, às 
15h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). 
Até 29/04.

O grupo cubano de hip-hop Orishas.

O grupo cubano de hip-hop Orishas  retorna ao Brasil 
após pouquíssimo tempo, já que havia se apresentado 
na capital paulista em dezembro de 2017. Na ocasião, 
o grupo promete encantar aos fã com a execução de 
repertório cheio de hits e clássicos para celebrar a 
música latina e a volta às raízes como headliner da 
2º edição da conceituada festa “Te Quiero”. Orishas 
é uma referência às divindades de religiões africanas 
chamadas Orixás. A indicação das raízes do trio e a 
fusão de estilos que os cubanos de Havana criam em 
sua música se tornou uma referência no começo dos 
anos 2000.

Serviço: Audio, Av. Francisco Matarazzo, 694. Sábado (24) às 22h. Ingressos: 
De R$ 80 a R$ 200.

Hip-hop
Divulgação

Tempo Perfeito
Você pode conseguir grandes coisas.
Bem, na verdade, você já conseguiu grandes coisas, é só que, 
às vezes, você se esquece de ver a sua própria experiência de 
vida a partir desta perspectiva. Este é o momento perfeito para 
acreditar em si mesmo, no infi nito poder do Universo e em 
suas próprias habilidades. Você tem o que é preciso, ou não 
estaria aqui, agora, fazendo exatamente o que está fazendo. 
Confi e nisto, confi e em si mesmo e encontre as soluções que 
você precisa através do poder dos seus pensamentos e do 
poder de sua imaginação.
Não há nada que você experienciou que não possa ser visto 
na luz apropriada. Não há nada que você experiencie que não 
tenha uma solução. Você não criaria o cenário se não houvesse 
uma maneira de vê-lo com uma conclusão bem sucedida. 
O Pensamento para hoje é: É o momento de expandir a visão, 
a sua compreensão e o mais importante, a crença em si mesmo 
para ver a grande cena e encontrar o seu caminho. É aí que 
reside o seu verdadeiro poder.E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias.

“João da Cruz”
faz parte da literatura clás-
sica espanhola. O monólogo 
retrata sua obra literária do 
santo com suas ideias radi-
cais, expressas pela palavra 
escrita e pela sua prática de 
vida. Ele também carrega as 
contradições existenciais da 
humanidade que, depois da 
Idade Moderna, se tornam 
cada vez maiores. Consumido 
por uma sede de infi nito, de 
Deus, vivendo numa “noite 
escura” espiritual, o poeta 
carmelita se recusa a abrir 
mão da luta para renovar a 
sua ordem religiosa e a própria 
Igreja do seu tempo. 

Serviço: Casa das Rosas, Av. Paulista, 
37, Paraíso, tel. 3285-6986. Hoje às 20h. 
Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas,

A Administração do Banco Cifra S.A. (“Banco Cifra”), controlado do Banco BMG S.A. (“Banco BMG”), em
conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis às instituições financeiras autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresenta as Demonstrações Financeiras do exercício findo em
31 de dezembro de 2017, juntamente com o parecer dos auditores independentes.

O Banco Cifra foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 1 de julho de 2011.

Com 87 anos de sólida presença no mercado financeiro, Banco BMG oferece aos seus clientes pessoa física:

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Nota 2017 2016
Ativo

Circulante .......................................................................................... 580.343 519.591
Disponibilidades ............................................................................... 3 1.091 1.425
Aplicações interfinanceiras de liquidez .......................................... 4 561.320 484.904
Relações interfinanceiras ................................................................. 32 487
Outros créditos – Diversos .............................................................. 6 17.900 32.775

Não circulante ................................................................................... 133.232 164.129
Realizável a longo prazo .................................................................. 133.232 164.129
Aplicações interfinanceiras de liquidez .......................................... 4 4.001
Títulos e valores mobiliários ........................................................... 5 17.723
Outros créditos – Diversos .............................................................. 6 133.232 142.405

Total do Ativo ................................................................................... 713.575 683.720

Nota 2017 2016
Passivo e Patrimônio Líquido

Circulante ........................................................................................... 17.536 14.077
Relações interfinanceiras .................................................................. 55 73
Outras obrigações ............................................................................. 17.481 14.004

Fiscais e previdenciárias .................................................................. 7(a) 14.217 14.002
Diversas ........................................................................................... 7(b) 3.264 2

Não circulante .................................................................................... 143 260
Outras obrigações ............................................................................. 143 260

Fiscais e previdenciárias .................................................................. 7(a) 143 260

Total do Passivo ................................................................................ 17.679 14.337

Patrimônio Líquido ........................................................................... 8 695.896 669.383
Capital social - De domiciliados no país ............................................... 814.673 814.673
Ajuste ao valor de mercado – Títulos disponíveis para venda .................. (9)
Prejuízos acumulados .......................................................................... (118.777) (145.281)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ...................................... 713.575 683.720

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

Segundo
Nota Semestre 2017 2017 2016

Receitas da intermediação financeira ............................ 21.262 48.475 132.237
Operações de crédito ........................................................ 9(a) 65.210
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ... 9(b) 21.262 48.475 67.027

Despesas da intermediação financeira .......................... (41.293)
Captação no mercado ........................................................ 9(c) (41.293)

Resultado da Intermediação financeira antes do crédito
para liquidação duvidosa ........................................... 21.262 48.475 90.944

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................... (40.179)
Recuperação de crédito baixado para prejuízo ................... 4.565

Resultado bruto da intermediação financeira .............. 21.262 48.475 55.330

Outras receitas (despesas) operacionais ....................... (1.436) (2.700) (6.101)
Receitas de prestação de serviços ..................................... 56
Despesas de pessoal ........................................................ 10(a) (5.512)
Outras despesas administrativas ....................................... 10(b) (227) (307) (5.188)
Despesas tributárias ......................................................... 11 (1.097) (2.362) (5.922)
Outras receitas operacionais ............................................. 12 336 619 29.877
Outras despesas operacionais ........................................... 12 (448) (650) (19.412)

Resultado operacional ................................................... 19.826 45.775 49.229

Resultado não operacional ............................................ 303

Resultado antes da tributação sobre o lucro ............... 19.826 45.775 49.532

Imposto de renda ............................................................... 13(c) (3.132) (7.595) (2.208)
Contribuição social ........................................................... 13(c) (2.801) (6.445) (3.247)
Ativos fiscais diferidos ....................................................... (1.717) (5.231) (16.884)
Participações estatutárias no resultado .............................. (5.707)

Lucro líquido do período ............................................... 12.176 26.504 21.486

Quantidade de ações do capital social - milhares ......... 163.654 163.654
Lucro por ação - R$ ........................................................ 0,16 0,13

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

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

Capital  Ajuste de avaliação Lucros (Prejuízos)
social patrimonial acumulados do período Total

Saldos em 1 de janeiro de 2016 ........................................................................ 815.173 (875) (166.767) 647.531
Redução de capital (Nota 8) ................................................................................ (500) (500)
Ajuste de avaliação patrimonial ............................................................................ 866 866
Lucro líquido do exercício .................................................................................... 21.486 21.486
Saldos em 31 de dezembro de 2016 ................................................................. 814.673 (9) (145.281) 669.383

Saldos em 1 de janeiro de 2017 ........................................................................ 814.673 (9) (145.281) 669.383
Ajuste de avaliação patrimonial ............................................................................ 9 9
Lucro líquido do exercício .................................................................................... 26.504 26.504
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ................................................................. 814.673 (118.777) 695.896

Saldos em 30 de junho de 2017 ........................................................................ 814.673 (130.953) 683.720
Lucro líquido do semestre ................................................................................... 12.176 12.176
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ................................................................. 814.673 (118.777) 695.896

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

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

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

Segundo
Semestre 2017 2017 2016

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do semestre ......................................................... 12.176 26.504 21.486

Ajustes ao lucro líquido: ............................................................ 1.717 5.231 57.284
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............................ 40.179
Despesa de amortização e depreciação ..................................... 221
Imposto de renda e contribuição social diferidos ......................... 1.717 5.231 16.884

Lucro líquido ajustado .............................................................. 13.893 31.735 78.770

Variação de ativos e passivos
Aplicações interfinanceiras de liquidez ...................................... (9.266) (66.418) (75.345)
Títulos e valores mobiliários ....................................................... 17.732 157.062
Relações interfinanceiras e interdependências ........................... 2 455 (13.626)
Operações de crédito ................................................................. 90.512
Outros créditos .......................................................................... 3.879 18.818 (169.682)
Outros valores e bens ................................................................ 14.086
Depósitos .................................................................................. (37.102)
Relações interfinanceiras .......................................................... (10) (18) 79
Outras obrigações ..................................................................... (9.505) 17.247 (67.683)

Caixa gerado nas operações ...................................................... (1.007) 19.551 (22.929)

Imposto de renda e contribuição social pagos ............................. (1.633) (13.887) (22.070)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (2.640) 5.664 (44.999)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Alienação (aplicação) no imobilizado, líquidos ........................... (41)

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimentos  ..... (41)

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa .............. (2.640) 5.664 (45.040)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período .................. 13.730 5.426 50.466
Caixa e equivalentes de caixa no final do período .................... 11.090 11.090 5.426

Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa ............... (2.640) 5.664 (45.040)

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 Contexto operacional

O Banco Cifra S.A. (“Banco” ou “Instituição”) foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 1º
de julho de 2011. A aquisição envolveu a compra de 100% das ações votantes do Banco Cifra S.A., bem
como a aquisição da totalidade das quotas da Simples Participações e Promoções de Serviços, empresa
não financeira que trabalha com a captação de operações para o Banco Cifra S.A..
O Banco está autorizado a operar como banco múltiplo nas carteiras comercial e de crédito, financiamento
e investimento.
As operações do Banco são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente
no mercado financeiro, sendo que certas operações têm a co-participação ou a intermediação de instituições
do Grupo Financeiro BMG. Dentro deste contexto a intenção do Banco BMG na aquisição do Banco Cifra
S.A., é a maximização da operação do Banco através da integração de plataformas e o aproveitamento das
promotoras de vendas e lojistas do Banco.
Em 31 de janeiro de 2014 foi realizada cisão parcial da Cifra Financeira S.A. pelo Banco Cifra S.A,
alterando desta forma, o percentual de participação do Banco BMG S.A no Banco Cifra S.A.

2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco
em 09/02/2018.

As informações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que consideram
as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, e as alterações introduzidas pelas Leis nºs. 11.638/
07 e 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho
Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN) e evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as
utilizadas pela administração na sua gestão:

Resolução CMN nº 4.144/12 – CPC 00 (R1) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

2.2.  Descrição das principais políticas contábeis adotadas

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

(b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de vencimento
igual ou inferior a 90 dias, na data de aquisição, que são utilizadas pelo Banco para gerenciamento de
seus compromissos de curto prazo (vide Nota 3).

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

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

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

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

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

(iii) Títulos mantidos até o vencimento – Incluem os títulos e valores mobiliários para os quais a administração
possui a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados ao custo
de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos. A capacidade financeira é definida em projeções
de fluxo de caixa, desconsiderando a possibilidade de resgate antecipado desses títulos.
Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários mantidos para venda e mantidos até o
vencimento, abaixo dos seus respectivos custos, relacionados a razões consideradas não temporárias,
são refletidos no resultado como perdas realizadas, quando aplicável.

(e) Operações de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em
base “pro-rata” dia, com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados. A atualização
(accrual) das operações vencidas até o 59º dia de atraso é contabilizada em receitas e, a partir do 60º dia,
deixa de ser apropriada, e o seu reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo recebimento das
prestações, conforme determina o artigo 9º da Resolução BACEN nº 2.682/99.
Conforme definido no Cosif as operações de crédito são apresentadas líquidas das rendas a apropriar
que são apropriadas de forma “pro-rata” ao resultado do período.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base nos critérios definidos pela
Resolução BACEN nº 2.682/99, sendo fundamentada na análise do saldo em aberto das operações
procedida pela Administração, considerando ainda os valores das garantias, o histórico de perdas e os
riscos da carteira.

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

(g) Redução do valor recuperável de ativos (impairment)
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor não
recuperável.
Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não apresentaram obsolescência
evidente e ou danos físicos e ainda desempenho econômico menor que a expectativa indicada.
Em 31 de Dezembro de 2017 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos.

(h) Passivos circulante e exigíveis a longo prazo
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos incorridos
em base “pro rata” dia, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar.
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida do
adicional de 10%, e foi constituída provisão para contribuição social sobre o lucro líquido ajustado à
alíquota de 15% até agosto de 2015, e 20% a partir de setembro de 2015, permanecendo assim até
dezembro de 2018, em conformidade com a Lei 13.169/15. Os créditos tributários sobre diferenças
temporárias e prejuízos fiscais e base negativa estão constituídos pelas respectivas alíquotas para
imposto de renda e, para a contribuição social pela alíquota-base de 15%.
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social são constituídos sobre adições e
exclusões temporárias e com base na legislação vigente à data de sua constituição. A realização destes
créditos tributários ocorrerá quando da efetiva utilização e/ou reversão dos valores sobre os quais foram
constituídos.
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos
e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de renda e contribuição social
diferidos são determinados usando alíquotas de imposto promulgadas, ou substancialmente promulgadas,
na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado
ou quando o imposto diferido passivo for liquidado.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos na proporção da probabilidade
de que o lucro tributável futuro esteja disponível e contra os quais as diferenças temporárias possam ser
usadas.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias
possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível
legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os
impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela
mesma autoridade tributável sobre a entidade tributaria ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção
de liquidar os saldos numa base líquida.

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

(j) Cisão Parcial
De acordo com a reunião de Assembleia Geral Extraordinária ocorrida na data de 31 de março de 2016,
foi deliberada a cisão parcial de determinados ativos e passivos do Banco Cifra S.A., tendo os mesmos
sido incorporados no Banco BMG S.A. e já estando refletidos no presente relatório. Os valores incorporados
às informações contábeis intermediárias foram mensurados com base nos livros contábeis de 31/12/2015
dos bancos que tiveram seus ativos e passivos cedidos.

Balanço Patrimonial Banco Cifra S.A.
Ativo
Relações interfinanceiras ..................................................................................... 33.151
Operações de crédito ........................................................................................... 1.019.321
Outros créditos .................................................................................................... 498.652
Outros valores e bens ........................................................................................... 44.436

Permanente ........................................................................................................ 2.314
Imobilizado de uso ................................................................................................ 2.314

Total do Ativo .................................................................................................... 1.597.874

Passivo
Depósitos ............................................................................................................. 1.190.222
Relações interfinanceiras ..................................................................................... 56
Obrigações por empréstimos e repasses .............................................................. 1
Outras obrigações ............................................................................................... 407.595

Total do Passivo ................................................................................................ 1.597.874

3 Caixa e equivalentes de caixa
2017 2016

Disponibilidades .................................................................................. 1.091 1.425
Aplicações interfinanceiras de liquidez (i) ........................................... 9.999 4.001

11.090 5.426

(i) Inclui apenas as operações cujos vencimentos na data da efetiva aplicação sejam iguais ou inferiores
a 90 dias e que apresentam risco insignificante de mudança de valor justo.
O saldo de aplicações interfinanceiras considerado como caixa e equivalente de caixa está apresentado
também na Nota 4.

4 Aplicações interfinanceiras de liquidez

2017 2016
Posição bancada
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ................................................... 9.999
Notas do Tesouro Nacional – NTN ...................................................... 4.001
Aplicações em depósitos interfinanceiros ............................................. 551.321 484.904

561.320 488.905
Circulante .......................................................................................... 561.320 484.904
Não Circulante .................................................................................. 4.001

5 Títulos e valores mobiliários

(a) Os títulos e valores mobiliários podem ser apresentados como segue:

Títulos de renda fixa 2017 2016
Livres
Títulos Públicos Federais ....................................................................
- Letras Financeiras do Tesouro – LFT ................................................ 17.723

Circulante .......................................................................................... 17.723
Não Circulante .................................................................................. 17.723

(b) Os Títulos e valores mobiliários apresentam os seguintes prazos de vencimento:

2016
Valor pela

curva custo Valor
Títulos/Vencimentos amortizável contábil
Títulos disponíveis para venda ....................................................... 17.738 17.723
- LFT ..................................................................................................

Acima de 360 dias ............................................................................ 17.738 17.723

17.738 17.723
Circulante
Não Circulante .................................................................................. 17.738 17.723

(c) Classificação dos títulos e valores mobiliários

(i) Títulos disponíveis para venda
Em 31 de dezembro de 2017, os títulos públicos federais foram marcados a mercado conforme cotação
divulgada pela Anbima:

2017
Valor pela Ajuste a valor

curva – custo Valor justo no
Vencimento Quantidade amortizável contábil Patrimônio

Títulos públicos

Total - 2017
Total - 2016 ............ 2.100 17.738 17.723 (15)

6 Outros créditos

2017 2016
Créditos tributários (i) ......................................................................... 133.232 142.404
Impostos a compensar ......................................................................... 17.900 18.659
Valores a receber sociedades ligadas .................................................. 14.117

151.132 175.180
Circulante .......................................................................................... 17.900 32.775
Não circulante ................................................................................... 133.232 142.405

(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 13(a).

7 Outras obrigações

(a) Fiscais e previdenciárias e cobrança e arrecadação de títulos

2017 2016
Provisão para imposto de renda e contribuição social a recolher ........... 14.217 14.002
Outros impostos e contribuições a recolher .......................................... 143 260

14.360 14.262
Circulante .......................................................................................... 14.217 14.002
Não circulante ................................................................................... 143 260

(b) Diversas

2017 2016
Valores a pagar sociedades ligadas (i) ................................................ 3.210 2
Outras ................................................................................................. 54

Circulante .......................................................................................... 3.264 2

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

8 Patrimônio líquido

(a) Capital social
Em 31 de Dezembro de 2017, 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.

Continua...

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Segundo
Semestre 2017 2017 2016

1 – Receitas .............................................................................. 21.598 49.094 126.859
1.1 Intermediação financeira ....................................................... 21.262 48.475 132.237
1.2 Prestação de serviços ........................................................... 56
1.3 Provisão para créditos de liquidação duvidosa ....................... (40.179)
1.4 Recuperação de crédito baixados para prejuízo ..................... 4.565
1.5 Outras receitas operacionais ................................................ 336 619 29.877
1.6 Não Operacionais ................................................................. 303

2 – Despesas da intermediação financeira .............................. 448 650 60.705
2.1 Despesas da intermediação financeira .................................. 41.293
2.2 Outras despesas operacionais .............................................. 448 650 19.412

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros .................... 227 307 4.955
3.1 Materiais, energia e outros ................................................... 180 260 763
3.2 Serviços de terceiros ............................................................ 47 47 1.007
3.3 Outras ................................................................................. 3.185
3.3.1 Comunicação ..................................................................... 169
3.3.2 Propaganda, promoções e publicidade ................................ 138
3.3.3 Processamento de dados .................................................... 1.580
3.3.4 Serviços técnicos especializados ....................................... 350
3.3.5 Taxas e emolumentos bancários .......................................... 945
3.3.6 Transporte ......................................................................... 3

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ..................................... 20.923 48.137 61.199

5 – Depreciação e amortização ................................................ (221)

6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) 20.923 48.137 60.978

7 – Valor adicionado a distribuir (6) ........................................ 20.293 48.137 60.978

8 – Distribuição do valor adicionado ..................................... 20.923 48.137 60.978
8.1 Pessoal, encargos e participações ..................................... 11.219

8.1.1 Remuneração direta ....................................................... 8.677
8.1.2 Benefícios ...................................................................... 500
8.1.3 FGTS ............................................................................. 2.042

8.2 Impostos, contribuições e taxas ....................................... 8.747 21.633 28.262
8.2.1 Federais ......................................................................... 8.744 21.630 28.055
8.2.2 Estaduais ....................................................................... 2
8.2.3 Municipais ..................................................................... 3 3 205

8.3 Remuneração de capitais de terceiros .............................. 12
8.3.1 Aluguéis ......................................................................... 12

8.4 Remuneração de capitais próprios ................................... 12.176 26.504 21.486
8.4.1 Lucros retidos do período ................................................ 12.176 26.504 21.486

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

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

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018.

A Administração

Banco Cifra S.A.
C.N.P.J. 62.421.979/0001-29

BALANÇO PATRIMONIAL

9 Receitas e despesas da intermediação financeira

Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:

(a) Operações de crédito
Segundo
Semestre

 2017 2017 2016
CDC Crédito pessoal ............................................... 2.454
CDC ........................................................................ 87.064
Resultado com operações de créditos cedidos .......... (9.274)
Comissão de agentes ............................................... (15.034)

65.210

(b) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

Segundo
Semestre

 2017 2017 2016
Títulos e valores mobiliários ..................................... 1.942 18.379
Aplicações interfinanceiras de liquidez ..................... 21.262 46.533 48.648

21.262 48.475 67.027

(c) Operações de captação no mercado

Segundo
Semestre

 2017 2017 2016
Despesas de depósitos interfinanceiros .................... (27.545)
Despesas de depósitos a prazo ................................. (13.494)
Outras despesas de captação ..................................... (254)

(41.293)

10 Despesas de pessoal e outras despesas administrativas

(a) Despesas de pessoal

Segundo
Semestre

 2017 2017 2016
Proventos ................................................................. (2.808)
Encargos sociais ..................................................... (2.042)
Benefícios ................................................................ (486)
Treinamento ............................................................. (14)
Honorários ............................................................... (162)

(5.512)

(b) Outras despesas administrativas

Segundo
Semestre

 2017 2017 2016
Marketing ................................................................. (138)
Processamento de dados .......................................... (1.580)
Serviços de terceiros ...............................................  (47) (47) (1.007)
Depreciação e Amortização ...................................... (221)
Serviços técnicos especializados ................................ (350)
Comunicações .......................................................... (169)
Taxas e emolumentos bancários .................................. (945)
Alugueis .................................................................. (12)
Transportes ............................................................. (3)
Viagens ................................................................... (110)
Doações .................................................................. (180) (260) (255)
Outros ...................................................................... (398)

(227) (307) (5.188)

SEDE
São Paulo - SP
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O egoísmo saudável 

é controlado pela 

consciência

De um lado, recebemos 
diariamente uma ava-
lanche de dicas, análi-

ses e pesquisas que ressaltam 
a importância de sermos 
profissionais mais flexíveis, 
colaborativos e que trabalhem 
em prol das suas equipes e/ou 
seus pares. De outro, fi lósofos 
como Thomas Hobbes, argu-
mentam que os seres humanos 
são selvagemente autocentra-
dos. Então, quem está certo? 
De fato os dois lados estão! O 
importante é ajudar os pares 
sem prejudicar a própria pro-
dutividade, mas como?

Sendo mais egoístas! Mas, 
um egoísmo saudável. Aquele 
que aumenta a autoestima e 
não destrói amizades. Dife-
rente de colocar os próprios 
interesses em primeiro lugar 
sem pensar nas consequên-
cias, o egoísmo saudável é 
controlado pela consciência. 
Tal movimento contribui signi-
fi cativamente para o aumento 
da produtividade e auxilia no 
controle das tarefas a serem 
cumpridas.

Acha um exagero? Vamos, 
então, lembrar o que toda aero-
moça recomenda quando você 
está em um avião. Ela diz: em 
caso de turbulência, máquinas 
de oxigênio cairão do teto. Pri-
meiro, coloque a sua máscara 
e só depois ajude os outros. 
Essa atitude no ambiente de 

trabalho é fundamental. É 
necessário, sim, auxiliar os 
colegas e fazer mais pelo bem 
comum do ambiente profi s-
sional, mas antes, lembre-se: 
você precisa terminar as suas 
atribuições. Caso contrário, 
perderá a credibilidade.

Afi nal, ninguém confi a em 
quem não cumpre o que diz 
ou as próprias tarefas. E não 
adianta ser o “bom samarita-
no”. Sempre irá pairar uma 
dúvida nos outros se você está 
fazendo aquilo para se autopro-
mover ou até mesmo se é capaz 
de dar um auxílio útil e efi caz. 
Logo, o seu resultado tem que 
vir em primeiro lugar.Para 
encontrar esse equilíbrio entre 
pensar em si próprio e ajudar 
os demais, primeiro é preciso 
fazer uma refl exão diária, se 
perguntando: o quão mais pró-
ximo estou de alcançar minhas 
metas? Estive consciente dos 
meus objetivos e tarefas ao 
longo do dia? O que eu faria 
diferente? Por quê? 

Caso esse movimento seja 
complicado para você, ainda 
há a opção de contar com um 
Coach, já que ele o auxiliará 
nessa refl exão e na identifi ca-
ção dos gaps e dos cases de 
sucesso bem como a traçar um 
plano de mudança de atitude 
profi ssional e de pensamento. 
Logo, no seu dia a dia, pense um 
pouco nisso: é preciso ajudar os 
outros, mas você tem que estar 
realmente preparado para isso.

 
(*) - É CEO da ProFitCoach, 

Master Coach Certifi ed pela ICF e 
Coordenadora do Grupo Nikaia.

Precisamos ser 
mais egoístas

Eliana Dutra (*)

Expectativa de
Períodos realização por período

2018 ........................................................................................................ 5.723
2019 ........................................................................................................ 13.671
2020 ........................................................................................................ 15.971
2021 ........................................................................................................ 17.179
2022 ........................................................................................................ 18.472
2023 ........................................................................................................ 19.005
2024 ........................................................................................................ 20.601
2025 ........................................................................................................ 19.498
2026 ........................................................................................................ 3.112

133.232

(c) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado

2017 2016

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda  Social  de renda Social

Resultado antes da tributação sobre o
lucro e das participações societárias 45.775 45.775 49.532 49.532

Participações estatutárias ................. (5.707) (5.707)
Outras Adições / (Exclusões) ............ (447) (4.460) 955 260

Base de cálculo .................................. 45.328 41.315 44.780 44.085
Alíquota base (15%) ............................. (6.799) (8.223) 6.717 8.817
Alíquota adicional ................................. (4.509) 4.454
Crédito tributário referente a majoração

da efeito majoração da alíquota da CSLL 2.637
Incentivos fiscais .................................. 260 (286)

Despesa com imposto de
renda e contribuição social ............ (11.048) (8.223) 10.885 11.454

14 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)

2017 2016 2017 2016

Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ...................................... 551.322 484.904 44.475 17.361

Outros Créditos
Banco BMG S.A. ...................................... 14.117

Depósitos Interfinanceiros
Banco BMG S.A. ...................................... (60.719)

Outras Obrigações
Banco BMG S.A. ...................................... (3.210) (2)

11 Despesas tributárias

Segundo
Semestre

 2017 2017 2016
ISS ........................................................................... (3) (3) (202)
PIS ........................................................................... (138) (315) (727)
COFINS .................................................................. (850) (1.938) (4.474)
Outros ...................................................................... (106) (106) (519)

(1.097) (2.362) (5.922)

12 Outras receitas e despesas operacionais

Segundo
Semestre

 2017 2017 2016
Outras receitas operacionais

Recuperação de encargos e despesas ..................... 83
Reversão de provisões operacionais (i) .................... 26.696
Variação monetária ................................................... 575
Outras ...................................................................... 336 619 2.523

336 619 29.877

Outras despesas operacionais

Atualização monetária passiva .................................. (36)
Despesas de cobranças ........................................... (507)
Despesa de interveniência de repasse de recursos ... (74)
Despesas de provisões operacionais (i) .................... (18.515)
Outras ...................................................................... (448) (650) (280)

(448) (650) (19.412)

(i) Na rubrica “Reversão de provisões operacionais” e “Despesa de provisões operacionais” estão
registradas, basicamente, reversão e constituição de provisões de natureza cível, trabalhistas e
fiscais.

13 Imposto de renda e contribuição social

(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos

2017 2016
Créditos Tributários:
Sobre adições temporárias .................................................................. 4.519
Sobre prejuízos fiscais / base negativa ................................................ 133.232 137.885

133.232 142.404

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 2017, esses saldos possuem
as seguintes características:
Prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda no montante de base de R$ 340.690 (2016 – R$ 343.218)
e Base Negativa de Contribuição Social no montante de R$ 313.695 (2016 – R$ 335.904) 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 semestre findo em 31 de dezembro de 2017 pode
ser demonstrada como segue:

Prejuízos
Fiscais

Adições Base
temporárias Negativa Total

Saldo inicial em 01/01/2017 .......................................... 4.519 137.885 142.404
Constituição
(Realização) (i) ............................................................ (4.519) (4.653) (9.172)
Saldo final em 31/12/2017 ............................................ 133.232 133.232

(i) Contempla baixa de Crédito Tributário no valor de R$ 3.936 utilizado no programa especial de
regularização tributária - PERT, instituído pela MP nº 783/17, convertida em Lei nº 13.496/17.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)Continuação...

Banco Cifra S.A.
C.N.P.J. 62.421.979/0001-29

BALANÇO PATRIMONIAL SEDE
São Paulo - SP

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
Banco Cifra S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Banco Cifra S.A. (“Banco”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Cifra S.A. em 31 de dezembro de 2017, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil.

Base para opinião

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

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaborada
sob a responsabilidade da administração do Banco, cuja apresentação está sendo efetuada de forma voluntária
pelo Banco, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a nossa auditoria das
demonstrações financeiras do Banco. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração
está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma
e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração
do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada,
em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente
em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

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

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

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

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

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

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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

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

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

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

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

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

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

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

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

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018

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

(b) Outros benefícios
Conforme descrito na Nota 2.2(i), 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

2017 2016
Remuneração ...................................................................................... 693
Contribuição INSS .............................................................................. 153

846

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.

15 Gestão de riscos

Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital

Os acionistas e administradores do Conglomerado BMG consideram a gestão de riscos um instrumento
essencial para a maximização da eficiência no uso do capital e para a escolha das oportunidades de
negócios, no sentido de obter a melhor relação entre risco e retorno.

Por isso, com o intuito de obter sinergia no processo de gerenciamento de riscos, a gestão de todas as
Instituições do Conglomerado Financeiro é feita de forma integrada. O Banco BMG destaca a Diretoria
Executiva de Controladoria que tem por finalidade obter, de modo consolidado, o melhor entendimento e
controle dos riscos inerentes aos seus negócios.

Considerando os benefícios adquiridos por meio de uma efetiva gestão de riscos, principalmente em
melhores decisões e alta performance operacional, o Banco BMG instituiu a Superintendência de Riscos
Corporativos – SURIC, uma estrutura que trata de todas as necessidades do gerenciamento de riscos,
em toda a organização, de maneira estruturada e comum, de modo que seja possível medir, agregar e
estimar o relacionamento dessas informações em uma base corporativa.

O Conglomerado Prudencial BMG, em atendimento às melhores práticas de gerenciamento de riscos,
permanentemente tem desenvolvido políticas, sistemas e controles internos para a mitigação de possíveis
perdas decorrentes da exposição aos riscos, adequando processos e rotinas às modalidades operacionais.

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

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

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

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

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

DIRETORIA

CONTADORA RESPONSÁVEL

DAMIANA ABREU DA SILVA
CRC - 1SP251315/O-1

Renan Cola (*)

A afi rmação, embora pa-
reça fúnebre e desespe-
rançosa, traduz aquele 

pensamento intrometido que 
a maioria dos indivíduos pos-
suem, basta que se deparem 
com situações difíceis, princi-
palmente neste início de ano, 
onde o desemprego já atinge 
12,7 milhões de brasileiros.

Seria o fim da felicidade 
profi ssional? Longe disso. De 
acordo com estudos desen-
volvidos pela Universidade 
da Pensilvânia, nos Estados 
Unidos, 70% dos pensamentos 
pessimistas a respeito de si 
próprios e, consequentemente, 
sobre suas carreiras, não pas-
sam de uma “armadilha”. Isto 
é: para justifi car uma ameaça, 
o cérebro passa a distorcer os 
acontecimentos.

Em vez de articular as inter-
pretações, como, por exemplo, 
“estou desempregado, mas 
esta situação é temporária”, 
o psiquismo engendrado pela 
negatividade prefere a tática 
perversa de pensamento “perdi 
o emprego, nunca mais conse-
guirei retornar ao mercado de 
trabalho”, em uma tentativa 
agonizante de reconstruir o 
mundo ideal e, ao mesmo tempo, 
permanecer fi el ao vitimismo.

Mas, como assim? Para o 
especialista em psicologia po-
sitiva, Martin Seligman, a lógica 
é simples. Ao fazer de uma pe-
quena perda uma hecatombe, 
o indivíduo prefere acreditar 

Dicas para redescobrir 
o potencial profi ssional

“Não sei para onde vai a minha carreira, nem muito menos o que sonho para o meu futuro”.

vo como os demais?”. Ao subs-
tituí-los por sentenças positivas 
como “isto foi uma adversidade 
que pode ser contornada”, so-
brará vitalidade para ir à luta 
e galgar o cargo que se deseja.

Culpar-se pelo que não deu 
certo? Nunca mais. Em vez 
disso, reinterpretar o passa-
do, tornando-o mais afável, 
pode liberar a força oculta da 
personalidade. Diga adeus às 
lamúrias “não me graduei, por 
isso fui demitido” e “não me 
conformo com esta demissão”, 
trocando-as pela interpretação 
“isto aconteceu para que eu pu-
desse mudar o rumo da minha 
carreira”.

Desistir da bonança que virá 
no futuro? Isto não funciona. 
Para a psicologia positiva, 
manter constantemente os 
pensamentos formados por 
“eu quero realizar”, “este ano 
irei fazer” e “meu sonho é” faz 
com que os pontos fortes da 
personalidade se mantenham 
atuantes, conferindo maior tô-
nus para cada atividade, função 
ou desafi o que virá pela frente.

Por fi m, ser grato por tudo 
que acontece, até nas situações 
mais sórdidas, faz com que uma 
consistente argamassa seja fi r-
memente colocada entre cada 
pedacinho da estrutura mental, 
tornando-a una, pronta para 
retribuir toda a benevolência 
dada pela obra da vida. 

Afi nal, mesmo a pau e pedra, 
nem tudo precisa ser o fi m do 
caminho.

 
(*) - É psicanalista da É Freud, viu?

que perdeu tudo, uma vez que 
isso cria a ilusão de que, “sem 
um tostão no bolso”, ele será 
obrigado a direcionar tudo de 
si para que, quem sabe um dia, 
algo bom aconteça em sua vida.

Em outras palavras, em vez 
de se concentrar em manter 
a energia vital que restou da 
perda de uma posição favorável 
- o emprego -, esvaziar-se total-
mente de energia alimenta a 
fantasia composta por “só posso 
recriar uma situação se, antes 
disso, tudo estiver destruído”. 
Ora, para erguer um imponente 
edifício, por que não começar 
logo por cima dos escombros?

Na visão de Seligman, entre-
tanto, o estratagema é perigoso 
e delirante. Ninguém precisa 
reduzir tudo a poeira e pó para 
que novos andares possam 
ser construídos por cima de 
uma parede que, infelizmente, 

desabou. Este mecanismo, em 
vez de conferir mais energia 
para manusear lajotas e erguer 
vigas de aço, esgota o psicoló-
gico, tornando-o improdutivo 
e infeliz.

Para escapar à demolição 
profi ssional, basta que algumas 
medidas simples sejam toma-
das. A primeira delas consiste 
em confrontar fatos, aproxi-
mando-os do real. Para isso, 
basta articular respostas para 
as perguntas: “esta é a primeira 
vez que perco o emprego?”, “o 
que, de fato, aconteceu comigo 
da outra vez?” e “que consequ-
ências tangíveis esta situação 
trouxe?”.

Diminuir os exageros tam-
bém é essencial para edifi car a 
estrutura do eu. Por que ladrar 
os discursos hiperbólicos “isto 
sempre acontece comigo” ou “o 
meu currículo não é competiti-
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas,

A Administração do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. (“Banco BCV”), controlado do Banco BMG S.A.
(“Banco BMG”), em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis às instituições
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresenta as Demonstrações Financeiras
do período findo em 31 de dezembro de 2017, juntamente com o parecer dos auditores independentes.

O Banco BCV foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 18 de agosto de 2011.
Com 87 anos de sólida presença no mercado financeiro, Banco BMG oferece aos seus clientes pessoa física:

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Nota 2017 2016
Ativo

Ativo circulante ............................................................................... 983.252 917.718
Disponibilidades ............................................................................. 3 4.324 6.113
Aplicações interfinanceiras de liquidez ......................................... 4 944.033 833.740
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros

derivativos .................................................................................. 5 24.717
Relações interfinanceiras ............................................................... 560 634
Outros créditos ............................................................................... 7 34.335 52.514

Não circulante – Realizável a longo prazo .................................... 255.910 257.865
Aplicações interfinanceiras de liquidez ......................................... 4 7.003
Títulos e valores mobiliários .......................................................... 5 23.688 1.871
Outros créditos ............................................................................... 7 232.222 248.991

Total do Ativo ................................................................................. 1.239.162 1.175.583

Nota 2017 2016
Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo circulante .......................................................................... 77.492 60.194
Relações interfinanceiras ............................................................... 20 20
Outras obrigações .......................................................................... 8 77.472 60.174

Fiscais e previdenciárias ............................................................... 25.592 20.838
Diversas ....................................................................................... 51.880 39.336

Não circulante – Exigível a longo prazo ........................................ 287 425
Outras obrigações .......................................................................... 8 287 425

Fiscais e previdenciárias ............................................................... 287 425

Patrimônio Líquido ........................................................................ 9 1.161.383 1.114.964
Capital social – De domiciliados no país ............................................ 1.529.617 1.529.617
Reservas de capital ........................................................................... 78 78
Ajustes de avaliação patrimonial ........................................................ 58 (2)
Prejuízos acumulados ....................................................................... (368.370) (414.729)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ................................... 1.239.162 1.175.583

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

Segundo
Nota Semestre 2017 2017 2016

Receitas da intermediação financeira ............................. 37.109 87.900 162.154
Operações de crédito ......................................................... 10(a) 21.455
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários .... 10(b) 37.109 87.900 140.699

Despesas da intermediação financeira ........................... (299) (254) (40.094)
Resultado de Captação no mercado .................................... 10(d) (299) (254) 1.120
Resultado com instrumentos derivativos .............................. 10(c) (40.345)
Operações de empréstimos, cessões e repasses ................ (869)

Resultado da intermediação financeira antes da
provisão de créditos de liquidação duvidosa ............ 36.810 87.646 122.060

Reversão/(Provisão) para créditos de liquidação duvidosa .. 6(a) (12.472)
Recuperação de créditos baixados como prejuízo ............... 6(a) 2.461

Resultado bruto da intermediação Financeira .............. 36.810 87.646 112.049
Outras receitas (despesas) operacionais ........................ (2.777) (5.426) (15.729)
Receitas de prestação de serviços ...................................... 11 12
Despesas de pessoal ......................................................... 12(a) (6.711)
Outras despesas administrativas ........................................ 12(b) (315) (415) (2.854)
Despesas tributárias .......................................................... (1.734) (4.240) (6.121)
Resultado de participações em coligadas e controladas ...... 196
Outras receitas operacionais .............................................. 13 12 244 7.487
Outras despesas operacionais ............................................ 13 (740) (1.015) (7.738)

Resultado operacional .................................................... 34.033 82.220 96.320

Resultado antes da tributação sobre o lucro e
participações ................................................................ 34.033 82.220 96.320

Imposto de renda ................................................................ 14 (5.684) (14.022) (7.488)
Contribuição social ............................................................ 14 (4.809) (11.569) (7.262)
Ativo fiscal diferido ............................................................. 14 (3.751) (10.270) (23.328)
Participações estatutárias no lucro ..................................... (4.196)

Lucro líquido do período ................................................ 19.789 46.359 54.046

Lucro por ação - R$ ......................................................... R$0,5655 R$0,6593

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

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

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

Ajustes de
Capital Reservas Avaliação Prejuízos

social de capital Patrimonial acumulados Total
Saldos em 1 de janeiro de 2016 ....................................................................................................................... 1.530.617 78 3.327 (459.275) 1.074.747
Redução de capital ............................................................................................................................................. (1.000) (1.000)
Variação do ajuste a valor de mercado ................................................................................................................. (3.329) (3.329)
Juros sobre capital próprio (R$ 0,1159 por ação) ................................................................................................ (9.500) (9.500)
Lucro líquido do exercício ................................................................................................................................... 54.046 54.046
Saldos em 31 de dezembro de 2016 ................................................................................................................ 1.529.617 78 (2) (414.729) 1.114.964

Saldos em 1 de janeiro de 2017 ....................................................................................................................... 1.529.617 78 (2) (414.729) 1.114.964
Variação do ajuste a valor de mercado ................................................................................................................. 60 60
Lucro líquido do exercício ................................................................................................................................... 46.359 46.359
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ................................................................................................................ 1.529.617 78 58 (368.370) 1.161.383

Saldos em 30 de junho de 2017 ....................................................................................................................... 1.529.617 78 3 (388.159) 1.141.539
Variação do ajuste a valor de mercado ................................................................................................................. 55 55
Lucro líquido do período ..................................................................................................................................... 19.789 19.789
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ................................................................................................................ 1.529.617 78 58 (368.370) 1.161.383

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

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

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

Segundo
Semestre 2017 2017 2016

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do período ........................................................ 19.789 46.359 54.046

Ajuste ao lucro líquido ............................................................ 3.751 10.270 35.604
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ......................... 12.472
Imposto de renda e contribuição social diferidos ...................... 3.751 10.270 23.328
Resultado de equivalência patrimonial ..................................... (196)

Lucro líquido ajustado ........................................................... 23.540 56.629 89.650

Variações no capital circulante
Aplicações interfinanceiras de liquidez ................................... (17.427) (93.295) 562.512
Títulos e valores mobiliários .................................................... (21.630) 2.960 72.153
Relações interfinanceiras e interdependências ........................ 110 75 (755)
Operações de crédito .............................................................. 258.688
Outros créditos ....................................................................... (20.221) 24.678 61.532
Outros valores e bens ............................................................. 135
Depósitos ............................................................................... (240.068)
Recursos de aceites e emissão de títulos ................................ (949)
Obrigações por empréstimos e repasses ................................ (7.305)
Relações interfinanceiras ....................................................... 20
Instrumentos financeiros derivativos ........................................ (7.179)
Outras obrigações .................................................................. 42.389 34.516 (1.174.528)

Caixa gerado nas operações ................................................... 6.761 25.563 (386.094)

Imposto de renda e Contribuição social pagos ......................... (1.249) (17.357) (10.410)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas em atividades
operacionais ......................................................................... 5.512 8.206 (396.504)

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição de Imobilizado ............................................................ 23
Alienação de investimentos ......................................................... 327.887

Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento ....... 327.910

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Juros sobre capital próprio pagos ............................................... (9.500)

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento ... (9.500)

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa ........... 5.512 8.206 (78.094)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período ............... 15.810 13.116 91.210
Caixa e equivalentes de caixa no final do período ................. 21.322 21.322 13.116

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa ........... 5.512 8.206 (78.094)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1 Contexto operacional
O BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. (“BCV”), (“Banco”) foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco
BMG”) em 30 de junho de 2011. À época, Os antigos acionistas do Banco firmaram o “Contrato de
Compra e Venda e Outras Avenças” para aquisição pelo Banco BMG S.A.. Este contrato foi celebrado
sob a condição suspensiva de aprovação pelo BACEN da transferência do controle acionário.
Em 18 de agosto de 2011, o Banco BMG S.A. concluiu a aquisição do BCV – Banco de Crédito e Varejo
S.A.. A operação envolveu a transferência de 100% das ações representativas do capital social do Banco
BCV para o Banco BMG. Além do Banco foram adquiridas suas controladas.
O Banco está organizado sob a forma de banco múltiplo, autorizado a operar pelo Banco Central do Brasil
(Bacen), com as carteiras comercial (inclusive câmbio) e de investimentos, passando a fazer parte do
Conglomerado Financeiro BMG.

2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e as alterações introduzidas
pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e
instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN) e evidenciam
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco
em 09/02/2018.

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de
convergência contábil internacional, porém nem todos homologados pelo Banco Central do Brasil
(BACEN). Desta forma, a instituição na elaboração das demonstrações financeiras, adotou os seguintes
pronunciamentos homologados pelo (BACEN):
Resolução CMN nº 4.144/12 – CPC 00 (R1) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados

2.2. Descrição das principais práticas contábeis adotadas

(a) Moeda funcional e de apresentação
As informações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do BCV. Ganhos e
perdas resultantes do processo de conversão são registrados no resultado do período.

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

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

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

(e) Títulos e valores mobiliários
De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/01 e regulamentação complementar, os títulos e valores
mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação pela administração em três
categorias específicas e atendendo aos seguintes critérios de contabilização:
i) Títulos para negociação – Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem
negociados frequentemente e de forma ativa, contabilizados pelo valor de mercado, sendo os ganhos e
as perdas sobre esses títulos, realizados e não realizados, reconhecidos na demonstração do resultado.
ii) Títulos disponíveis para venda – Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da
estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros; podem ser negociados como
resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos
são contabilizados pelo valor de mercado, sendo os seus rendimentos intrínsecos reconhecidos na
demonstração de resultado e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado
ainda não realizados reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido, “Ajuste a Valor de Mercado
– Títulos disponíveis para venda”, até a sua realização por venda, líquido dos correspondentes efeitos
tributários, quando aplicável.
Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos mediante a identificação específica na
data de negociação, na demonstração do resultado, em contrapartida de conta específica do patrimônio
líquido, líquido dos correspondentes efeitos tributários.
iii) Títulos mantidos até o vencimento – Incluem os títulos e valores mobiliários para os quais a administração
possui a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados ao custo
de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos. A capacidade financeira é definida em projeções
de fluxo de caixa, desconsiderando a possibilidade de resgate antecipado desses títulos.

(f) Instrumentos Financeiros Derivativos
De acordo com a Circular BACEN nº 3.082/02 e regulamentações posteriores, os instrumentos financeiros
derivativos passaram a ser classificados de acordo com a intenção da administração para fins ou não de
proteção (hedge).
As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos efetuados por conta própria e que não
atendam aos critérios de proteção estabelecidos na referida circular (principalmente derivativos utilizados
para administrar a exposição global de risco), são contabilizadas pelo valor de mercado, com os ganhos
e as perdas realizados e não realizados reconhecidos diretamente na demonstração do resultado.
As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos destinados a hedge são classificadas
como Hedge de Mercado ou hedge de fluxo de caixa, segundo os critérios definidos na Circular BACEN
nº 3.082/02.  Nesses casos, também os itens objeto de hedge são ajustados ao valor de mercado, tendo
como contrapartida desses ajustes (derivativo e respectivo item objeto de hedge): (i) a adequada conta
de receita ou despesa no resultado do período, no caso de hedge de Mercado e (ii) conta destacada do
patrimônio líquido para a parcela efetiva do hedge de fluxo de caixa, deduzida dos efeitos tributários.

(g) Operações de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em
base “pro-rata” dia, com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados. A atualização
(accrual) das operações vencidas até o 59º dia de atraso é contabilizada em receitas e, a partir do 60º
dia, deixa de ser apropriada, e o seu reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo recebimento
das prestações, conforme determina o artigo 9º da Resolução BACEN nº 2.682/99.
Conforme definido no Cosif as operações de crédito são apresentadas líquidas das rendas a apropriar
que são apropriadas de forma “pro-rata” ao resultado do período.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base nos critérios definidos pela
Resolução BACEN nº 2.682/99, sendo fundamentada na análise do saldo em aberto das operações
procedida pela Administração, considerando ainda os valores das garantias, o histórico de perdas e os
riscos da carteira.

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

(i) Redução do valor recuperável dos ativos não financeiros
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor não
recuperável.
Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não apresentaram obsolescência
evidente e ou danos físicos e ainda desempenho econômico menor que a expectativa indicada.
Em 31 de dezembro de 2017 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos.

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

(k) Impostos e contribuição social
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida
do adicional de 10%, e foi constituída provisão para contribuição social sobre o lucro líquido ajustado à
alíquota de 20% até dezembro de 2018, em conformidade com a Lei 13.169/15. Os créditos tributários
sobre diferenças temporárias e prejuízos fiscais e base negativa estão constituídos pelas respectivas
alíquotas para imposto de renda e, para a contribuição social.
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social são revisados a cada data de balanço
e constituídos sobre adições e exclusões temporárias e com base na legislação vigente à data de sua
constituição. A realização destes créditos tributários ocorrerá quando da efetiva utilização e/ou reversão
dos valores sobre os quais foram constituídos.
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos
e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de renda e contribuição social
diferidos são determinados usando alíquotas de imposto promulgadas, ou substancialmente promulgadas,
na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado
ou quando o imposto diferido passivo for liquidado.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos na proporção da probabilidade
de que o lucro tributável futuro esteja disponível e contra os quais as diferenças temporárias possam ser
usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível
legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os
impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela
mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há
intenção de liquidar os saldos numa base líquida.

(l) Operações em moedas estrangeiras
O critério para conversão dos saldos ativos e passivos das operações em moedas estrangeiras consiste
na conversão desses valores para moeda nacional (R$) à taxa de câmbio vigente na data de encerramento
do período. Em 31 de dezembro de 2017, a taxa de câmbio aplicável era: US$ 1,00 = R$ 3,3080 (2016 -
US$ 1,00 = R$ 3,2591).

(m) Cisão Parcial
De acordo com a reunião de Assembleia Geral Extraordinária ocorrida na data de 31 de março de 2016,
foi deliberada a cisão parcial de determinados ativos e passivos do Banco BCV S.A. e do Banco Cifra S.A.,
tendo os mesmos sido incorporados no Banco BMG S.A. e já estando refletidos no presente relatório.
Os valores incorporados às informações contábeis intermediárias foram mensurados com base nos
livros contábeis de 31/12/2015 dos bancos que tiveram seus ativos e passivos cedidos.

Balanço Patrimonial Banco BCV

Ativo
Relações interfinanceiras ......................................................................................... 1.214
Operações de crédito ............................................................................................... 971.539
Outros créditos ........................................................................................................ 96.334
Outros valores e bens ............................................................................................... 1.297

Permanente .............................................................................................................. 1.085
Investimentos ............................................................................................................ 871
Imobilizado de uso .................................................................................................... 214
Total do Ativo ........................................................................................................ 1.071.469

Passivo
Depósitos ................................................................................................................. 174.597
Relações interfinanceiras ......................................................................................... 20
Obrigações por empréstimos e repasses .................................................................. 8.980
Outras obrigações ................................................................................................... 887.872
Total do Passivo .................................................................................................... 1.071.469

3 Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalentes de caixa compreendem:

2017 2016
Disponibilidades ................................................................................ 4.324 6.113
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............................................. 16.998 7.003

21.322 13.116

4 Aplicações interfinanceiras de liquidez
2017 2016

Aplicações no mercado aberto

Posição bancada
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ................................................. 16.998
Notas do Tesouro Nacional - NTN ..................................................... 7.003

Aplicações em depósitos interfinanceiros .................................... 927.035 827.763

Aplicações em moeda estrangeira .................................................. 5.977

944.033 840.743
Circulante ........................................................................................ 944.033 833.740
Não Circulante ................................................................................ 7.003

5 Títulos e valores mobiliários

(a) Os títulos e valores mobiliários podem ser apresentados como segue:

2017 2016
Títulos de renda fixa
Livres
- Letras do Tesouro Nacional – LTN ................................................... 24.188
- Notas do Tesouro Nacional – NTN .................................................. 529

Vinculados a prestação de garantias
- Letras Financeiras do Tesouro – LFT .............................................. 23.688 1.871

23.688 26.588
Circulante ........................................................................................ 24.717
Não Circulante ................................................................................ 23.688 1.871

(b) Os Títulos e valores mobiliários apresentam os seguintes prazos de vencimento:

2017 2016
Após 360 Valor de Valor de Valor de

Títulos/Vencimentos dias mercado  custo  mercado
(a) Carteira Própria

Disponível para venda
Letras Financeiras do Tesouro – LFT .... 23.688 23.688 23.591 1.871
Letras Tesouro Nacional – LTN ............. 24.188
Notas do Tesouro Nacional – NTN ....... 529

26.588
Circulante ........................................... 24.717
Não Circulante ................................... 23.688 23.591 1.871

6 Operações de crédito
(a) 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:

2017 2016
Saldo no início do semestre ........................................................... 23.402
Constituição / (reversão) de provisão ................................................. 12.472
Efeito no resultado ......................................................................... 12.472
Créditos de liquidação duvidosa baixados a débito de provisão ........... (15.924)
Cisão Parcial BMG (Nota 2(m)) ........................................................ (19.950)
Saldo no fim do período
Créditos recuperados ........................................................................ 2.461
Total efeito no resultado ................................................................ 10.011

7 Outros créditos
2017 2016

Créditos tributários (i) ....................................................................... 232.222 248.991
Impostos a compensar (ii) ................................................................. 15.920 17.934
Valores a receber de sociedades ligadas ........................................... 18.415 34.580

266.557 301.505
Circulante ........................................................................................ 34.335 52.514
Não circulante ................................................................................. 232.222 248.991

(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 14(a).

(ii) 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.

8 Outras obrigações

(a) Fiscais e previdenciárias

2017 2016
Provisão para imposto de renda e contribuição social a recolher ......... 25.592 20.838
Outros impostos e contribuições a recolher ........................................ 287 425

25.879 21.263
Circulante ........................................................................................ 25.592 20.838
Não circulante ................................................................................. 287 425

(b) Diversas
2017 2016

Credores diversos ............................................................................. 143
Valores a pagar sociedades ligadas .................................................. 51.737 39.336

51.880 39.336
Circulante ........................................................................................ 51.880 39.336

9 Patrimônio líquido
(a) Capital social

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 2017, o capital social subscrito e integralizado está representado por 81.977.488
(2016 – 81.977.488) ações, sem valor nominal, todas nominativas, sendo 40.988.744 (2016 – 40.988.744)
ações ordinárias e 40.988.744 (2016 – 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.

10 Receitas e despesas da intermediação financeira
Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:

(a) Operações de crédito

2º Semestre
2017 2017 2016

CDC Crédito pessoal ............................................................. 841
CDC Veículos ........................................................................ 23
Carteira comercial ................................................................. 48.492
Resultado com operações de crédito cedidas .......................... (27.212)
Comissões de agentes ........................................................... (689)

21.455

(b) Resultado de operações com aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários

2º Semestre
2017 2017 2016

Aplicações interfinanceiras de liquidez ................................... 36.777 87.439 136.407
Títulos e valores mobiliários ................................................... 328 442 4.279
Aplicações no exterior ............................................................ 4 19 13

37.109 87.900 140.699

(c) Resultado com instrumentos financeiros derivativos

2º Semestre
2017 2017 2016

Resultado de operações com swap ......................................... (40.345)
(40.345)

(d) Operações de captação no mercado

2º Semestre
2017 2017 2016

Despesas com títulos e valores mobiliários no exterior ............ (29.337)
Despesas de depósitos interfinanceiros .................................. (304)
Despesas de depósitos a prazo .............................................. (13.475)
Outras despesas de captação ................................................. (877)
Variação cambial captação externa .......................................... (299) (254) 45.113

(299) (254) 1.120

11 Receita de Prestação de Serviços
2º Semestre

2017 2017 2016
Rendas de tarifas bancárias (i) ............................................... 12

12

(i) Referem-se a tarifas bancárias para confecção de cadastro.

Continua...

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

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018.
A Administração

Banco BCV S.A.
CNPJ nº 50.585.090/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL SEDE
São Paulo - SP

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Segundo
Semestre 2017 2017 2016

1 – Receitas ............................................................................. 37.121 88.144 159.642
1.1 Intermediação financeira ...................................................... 37.109 87.900 162.154
1.2 Prestação de serviços .......................................................... 12
1.3 Provisão para créditos de liquidação duvidosa ...................... (12.472)
1.4 Recuperação de crédito baixado como prejuízo ..................... 2.461
1.5 Outras receitas operacionais ............................................... 12 244 7.487
1.6 Não operacionais

2 – Despesas ............................................................................ 1.039 1.269 47.832
2.1 Despesas da intermediação financeira ................................. 299 254 40.094
2.2 Outras despesas operacionais ............................................. 740 1.015 7.738

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros ................... 315 415 2.824
3.1 Materiais, energia e outros .................................................. 315 415 915
3.2 Serviços de terceiros ........................................................... 331
3.3 Outras ................................................................................. 1.578
3.3.1 Comunicação .................................................................... 46
3.3.2 Propaganda, promoções e publicidade ............................... 132
3.3.3 Processamento de dados ................................................... 638
3.3.4 Serviços técnicos especializados ...................................... 410
3.3.5 Taxas e emolumentos bancários ......................................... 350
3.3.6 Transporte ........................................................................ 2

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) .................................... 35.767 86.460 108.986

5 – Depreciação e amortização ............................................... 22

6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) 35.767 86.460 108.964

7 – Valor adicionado recebido em transferência ................... 196
7.1 Resultado da equivalência patrimonial .................................. 196

8 – Valor adicionado a distribuir (6+7) ................................... 35.767 86.460 109.160

9 – Distribuição do valor adicionado .................................... 35.767 86.460 109.160
9.1 Pessoal, encargos e participações ....................................... 10.907

9.1.1 Remuneração direta ...................................................... 8.459
9.1.2 Benefícios ..................................................................... 511
9.1.3 FGTS ............................................................................ 1.937

9.2 Impostos, contribuições e taxas ............................................ 15.978 40.101 44.199
9.2.1 Federais ........................................................................... 15.978 40.098 44.189
9.2.2 Estaduais ..........................................................................
9.2.3 Municipais ........................................................................ 3 10

9.3 Remuneração de capitais de terceiros ............................. 8

9.4 – Remuneração de capitais próprios ............................... 19.789 46.359 54.046
9.4.1 Lucros retidos do período .................................................. 19.789 46.359 54.046

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

12 Despesas de pessoal e outras despesas administrativas

(a) Despesas de pessoal
2º Semestre

2017 2017 2016
Proventos ............................................................................... (4.044)
Encargos sociais ................................................................... (1.937)
Treinamento ........................................................................... (12)
Benefícios .............................................................................. (499)
Honorários ............................................................................. (219)

(6.711)

(b) Outras despesas administrativas
2º Semestre

2017 2017 2016
Aluguéis ................................................................................ (8)
Água e energia ...................................................................... (2)
Comunicações ....................................................................... (46)
Processamentos de dados ...................................................... (638)
Propaganda e publicidade ...................................................... (132)
Serviços do sistema financeiro ................................................ (350)
Serviços de terceiros .............................................................. (331)
Serviços técnicos e especializados ......................................... (410)
Transportes ........................................................................... (2)
Amortização e depreciação ..................................................... (22)
Doações ................................................................................ (315) (415)
Outros .................................................................................... (913)

........................................................................................... (315) (415) (2.854)

13 Outras receitas e despesas operacionais
2º Semestre

2017 2017 2016
Outras receitas operacionais
Recuperação de encargos e despesas ................................... 11
Variação monetária ................................................................. 12 244 12
Reversão de provisão para contingências ............................... 3.401
Outras receitas operacionais .................................................. 4.063

12 244 7.487
Outras despesas operacionais
Despesas de provisões operacionais ...................................... (7.562)
Despesas de cobrança ........................................................... (49)
Despesa de interveniência e repasse recursos ........................ (44)
Juros e multa sobre tributos .................................................... (740) (1.015)
Outras despesas operacionais ................................................ (83)

(740) (1.015) (7.738)

14 Imposto de Renda e Contribuição Social

(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos
2017 2016

Créditos Tributários:
Sobre adições temporárias ............................................................  28.866 28.866
Sobre prejuízos fiscais / Base negativa ..........................................  203.356 220.125

232.222 248.991

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 2017, esses saldos possuem
as seguintes características:

Prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda tem como base o montante de R$500.739 (2016 - R$537.347)
e Base Negativa de Contribuição Social no montante de R$500.739 (2016 - R$543.247) 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 2017 pode
ser demonstrada como segue:

Prejuízos
   Adições Fiscais/Base  

temporárias Negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2017 ............................. 28.866 220.125 248.991

Constituição ................................................  
(Realização) (i) ...........................................  (16.769) (16.769)

Saldo final em 31/12/2017 ............................... 28.866 203.356 232.222

(i) Contempla baixa de Crédito Tributário no valor de R$ 6.498 utilizado no programa especial de
regularização tributária - PERT, instituído pela MP nº 783/17, convertida em Lei nº 13.496/17.

(c) Expectativa de realização

Expectativa de realização
Período por período
2018 ................................................................................................... 11.119
2019 ................................................................................................... 22.139
2020 ................................................................................................... 25.809
2021 ................................................................................................... 27.759
2022 ................................................................................................... 29.840
2023 ................................................................................................... 30.705
2024 ................................................................................................... 33.274
2025 ................................................................................................... 51.577
Total .................................................................................................. 232.222

(d) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado

2017  2016
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

de Renda Social de Renda Social
Resultado antes do imposto de renda e

da contribuição social .......................... 82.220 82.220 96.320 96.320
Juros sobre o capital próprio ...................... (9.500) (9.500)
Participações estatutárias .......................... (4.196) (4.196)

Outras Adições / (Exclusões) permanentes 414 (4.016) 1.772 (397)
Equivalência Patrimonial ......................... (196) (196)
Outras .................................................... 414 (4.016) 1.968 (201)

Base de Cálculo ....................................... 82.634 78.204 84.396 82.227
Alíquota base ............................................. (12.395) (15.641) 12.659 16.445
Alíquota adicional ....................................... (8.240) 8.415
Incentivos fiscais ........................................ 415
Efeito majoração da alíquota da CSLL ......... 1.029
Outras ........................................................ (470)
Encargos (créditos) com Imposto de

Renda e Contribuição social ............... (20.220) (15.641) 20.604 17.474

17 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)
2017 2016 2017 2016

Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ...................................................... 927.035 808.193 82.719 57.660
Outros Créditos
Banco BMG S.A. ...................................................... 18.415 34.580
Depósitos à vista
Cifra S.A. CFI .......................................................... (449) (499)
Depósitos interfinanceiros
Cifra S.A. CFI .......................................................... (17.003) (10.657) (613) (682)
Outras obrigações
Banco BMG S.A. ...................................................... (51.737) (39.336)

Continuação...

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. (“Banco”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. em 31 de
dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício
findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião

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

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaborada
sob a responsabilidade da administração do Banco, cuja apresentação está sendo efetuada de forma voluntária
pelo Banco, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a nossa auditoria das
demonstrações financeiras do Banco. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração
está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma
e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração
do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada,
em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente
em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

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

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

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

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

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

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

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

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

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

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

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

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

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018

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

Banco BCV S.A.
CNPJ nº 50.585.090/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL SEDE
São Paulo - SP

(j) 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.

18 Gestão de riscos

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

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

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

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

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

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

A DIRETORIA

CONTADORA RESPONSÁVEL
DAMIANA ABREU DA SILVA

CRC - 1SP251315/O-1

Neste primeiro momen-
to, 350 pessoas serão 
encaminhadas para São 

Paulo e 180 para a capital do 
Amazonas. Os venezuelanos 
estão sendo vacinados contra 
sarampo e difteria e é necessá-
rio aguardar de cerca de duas 
semanas para que a imunização 
faça efeito.

A medida foi anunciada após 
a primeira reunião do comitê 
de assistência emergencial 
criado pelo presidente Temer 
para tratar da crise humanitária 
envolvendo os venezuelanos 
refugiados. A prefeitura de Boa 
Vista estima que cerca de 40 mil 
venezuelanos tenham entrado 
na cidade, ao fugir da crise 
econômica e política por que 
passa o país vizinho. O número 
corresponde a mais de 10% da 
população local, de cerca de 
330 mil habitantes.

De acordo com a subchefe de 
Articulação e Monitoramento 
da Casa Civil, Natalia Marcassa 
de Souza, o comitê está tra-
balhando com a possibilidade 
de deslocar os venezuelanos 
para outros estados além do 
Amazonas e de São Paulo. “Tra-
balhamos com vários estados. 
Tentamos fazer de uma maneira 
assertiva.Combina onde já tem 
uma assistência inicial, de abri-
go; e depois onde já tem vaga 
de trabalho para aquela pessoa. 

A prefeitura de Boa Vista estima que cerca de 40 mil venezuelanos tenham entrado na cidade, ao 

fugir da crise econômica e política por que passa o país vizinho.

SP e Manaus recebem em 15 dias 
primeiros venezuelanos de Roraima
Em cerca de 15 dias, as cidades de São Paulo e Manaus receberão os primeiros venezuelanos 
atualmente abrigados em Roraima

Então, demora um pouco para 
fazer isso. Estamos cruzando 
os dados”.

Para os que continuam dor-
mindo nas praças de Paca-
raima, o governo anunciou 
a construção de centros de 
apoio e triagem. Cada um terá 
a capacidade de receber 1,5 
mil pessoas. “Vamos construir 
um abrigo, onde faremos uma 
triagem. Um abrigo em Boa 
Vista e um em Pacaraima. Lá 
em Boa Vista, na praça Simon 
Bolívar, tem cerca de 1,5 mil 
pessoas. Queremos, de ime-
diato, construir um abrigo para 
que possa fazer a triagem e ver 

como encaminhar, ver o que a 
gente vai fazer com eles”, disse 
o ministro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha.

Segundo Padilha, existem 
três perfi s diferentes dentre 
aqueles vindos da Venezuela. 
O primeiro é daqueles que 
querem receber alimentos e 
benefícios, como Bolsa-Família 
– e o governo brasileiro incluirá 
essas pessoas no benefício – e 
fazer tratamento de saúde 
para voltar depois à Venezuela, 
cruzando a fronteira “duas, três 
vezes no mês”. Outro perfi l é 
de pessoas, em sua maioria po-
pulação indígena, que querem 

morar na região de fronteira, 
em Roraima. Ou seja, querem 
morar no Brasil, mas não que-
rem se “interiorizar”.

Já o terceiro perfi l é com-
posto de pessoas que querem 
morar e trabalhar no Brasil. 
“Nós temos, entre solteiros e 
que vieram para trabalhar, em 
torno de 40% da população”, 
disse Padilha. Ele acrescentou 
que, em um primeiro momento, 
o governo federal investirá R$ 
70 milhões no apoio aos vene-
zuelanos. Esse dinheiro está 
sendo mandado para Roraima 
em forma de medicamentos e 
alimentação (ABr).
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Ter uma base de dados 

limpa e atualizada 

pode trazer diversos 

benefícios para as 

pequenas e médias 

empresas

A aquisição de um mailing 
segmentado – ou man-
ter os registros em dia 

– são importantes para gerar 
novas oportunidades de venda. 
Tudo porque o gestor garante 
o acesso a possíveis clientes 
que ainda não conhecem ou 
não compram de sua marca. 
Deixar as informações à mão 
é uma chance de vender para 
um consumidor que já adqui-
riu o seu produto ou serviço, 
mas que há algum tempo não 
o faz mais.

Porém, para que essas com-
panhias estejam prontas, tanto 
no que tange à equipe quanto 
em relação à estrutura do ne-
gócio, é preciso que os times 
de vendas e marketing estejam 
alinhados ao utilizar a base de 
dados de maneira efi ciente. 
Assim, as ações de comunica-
ção estarão na mesma sintonia 
do discurso comercial. Além 
disso, é fundamental que a 
corporação esteja preparada 
para atender ao aumento da 
demanda.

Ou seja, um mailing efi-
ciente é capaz de fazer uma 
grande diferença no cenário 
das PMEs nos mais diversos 
aspectos. Seja melhorando a 
prospecção de vendas, seja 
permitindo uma atuação com 
maior assertividade e aprofun-
dando o relacionamento com 
o cliente. Tudo isso por meio 
de uma melhor abordagem e 
comunicação, ou simplesmen-
te incrementando as áreas de 
cobrança e recuperação de 
crédito.

Para que os gestores ga-
rantam um bom uso de sua 
base de informações, desen-
volvendo todo o seu poten-
cial estratégico, é essencial 
analisar seu público-alvo 
para desenvolver uma ou 
mais personas, entendendo 
o perfil exato que se deseja 
atingir. Assim, ao selecionar 
os segmentos corretos na 
hora da filtragem de seu 
mailing, as pequenas e mé-
dias empresas conseguem 
garantir a assertividade des-
de o momento da escolha do 
público até a concretização 
das metas do negócio.

(*) - É CEO da Unitfour, empresa 
brasileira referência em fornecimento 
de dados para as áreas de cobrança, 

call centers, risco, crédito,
antifraude, CRM e marketing

(www.unitfour.com.br/). 

A efi ciência de uma 
boa base de dados 
para sua empresa

Rafael Albuquerque (*)
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas,
A Administração da Cifra S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (“Cifra Financeira”), controlada
do Banco BMG S.A. (“Banco BMG”), em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis
às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresenta as Demonstrações
Financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2017, juntamente com o parecer dos auditores
independentes.
A Cifra Financeira foi adquirida pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 18 de agosto de 2011.
Com 87 anos de sólida presença no mercado financeiro, Banco BMG oferece aos seus clientes pessoa física:
cartão de crédito consignado (BMG Card), crédito pessoal com débito em conta (BMG em Conta), ambos

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Nota  2017  2016
Ativo

Circulante 20.939 12.519
Disponibilidades ................................................................ 3 981 575
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............................... 4 17.003 10.657
Outros créditos .................................................................. 5 1.175 1.287
Outros valores e bens ......................................................... 1.780
Não circulante .................................................................. 7.933
Realizável a longo prazo ................................................. 7.933
Outros créditos .................................................................. 5 7.933

Total do Ativo .................................................................. 20.939 20.452

Nota  2017  2016
Passivo e patrimônio Líquido

Passivo Circulante ........................................................... 6.939 4.432
Outras obrigações ............................................................. 6.939 4.432

Sociais e estatutárias ...................................................... 3.089 495
Fiscais e previdenciárias ................................................ 6(a) 164 668
Diversas ......................................................................... 6(b) 3.686 3.269

Patrimônio Líquido ......................................................... 8 14.000 16.020
Capital social - De domiciliados no país ............................. 7.000 7.000
Reserva legal ..................................................................... 159 130
Reservas estatutárias ......................................................... 6.841 8.890
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido .................... 20.939 20.452

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

Segundo
Semestre

Nota 2017 2017 2016
Receitas da intermediação financeira ................... 613 1.198 1.312

Resultado de operações com títulos e valores
mobiliários ............................................................ 9 613 1.198 1.312

Resultado bruto da intermediação financeira ..... 613 1.198 1.312

Outras receitas (despesas) operacionais .............. (428) (465) 1.436

Outras despesas administrativas .............................. 10 (400) (401)
Despesas tributárias ................................................ 11 (28) (55) (60)
Outras receitas operacionais .................................... 1.497
Outras despesas operacionais .................................. 12 (9) (1)

Resultado antes da tributação sobre o lucro e
participações ...................................................... 185 733 2.748

Imposto de renda ...................................................... (34) (159) (663)

Lucro líquido do período ...................................... 151 574 2.085

Lucro líquido por ação – R$ .................................. 2,06 7,47

As notas explicativas da administração são parte integrantedas demonstrações financeiras.

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

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

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

Saldos em 01 de janeiro de 2017 .......................................................................................................... 7.000 130 8.890 16.020
Lucro líquido do exercício ........................................................................................................................ 574 574
Constituição de reservas ......................................................................................................................... 29 545 (574)
Dividendos .............................................................................................................................................. (2.594) (2.594)
Utilização de reserva ............................................................................................................................... (2.594) 2.594
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ..................................................................................................... 7.000 159 6.841 14.000

Saldos em 01 de julho de 2017 ............................................................................................................. 7.000 151 6.849 14.000
Lucro líquido do semestre ....................................................................................................................... 151 151
Constituição de reservas ......................................................................................................................... 8 143 (151)
Dividendos .............................................................................................................................................. (151) (151)
Utilização de reserva ............................................................................................................................... (151) 151
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ..................................................................................................... 7.000 159 6.841 14.000

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

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

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

Segundo
Semestre

2017 2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do período ................................................... 151 574 2.085

Variação de ativos e passivos
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............................. (6.432) (6.346) (1.310)
Outros créditos .................................................................. 8.637 8.045 (3.511)
Outros valores e bens ........................................................ (1.780) (1.780)
Outras obrigações ............................................................. 738 760 (2.773)

Caixa gerado nas operações .............................................. 1.314 1.253 (5.509)

Imposto de renda e contribuição social pagos ..................... (832) (847)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades
operacionais .................................................................... 482 406 (5.509)

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa ....... 482 406 (5.509)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período .................. 499 575 6.084
Caixa e equivalentes de caixa no final do período .................... 981 981 575

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa ....... 482 406 (5.509)

As notas explicativas da administração são parte integrantedas demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

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

2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações financeiras
As informações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que consideram
as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, e as alterações introduzidas pelas Leis nºs. 11.638/
07 e 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho
Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN) e evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as
utilizadas pela administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco
em 09/02/2018.
O comitê de pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de
convergência contábil internacional, porém nem todos homologados pelo Banco Central do Brasil
(BACEN). Desta forma, a instituição na elaboração das demonstrações financeiras, adotou os seguintes
pronunciamentos homologados pelo (BACEN):
Resolução CMN nº 4.144/12 – CPC 00 (R1) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos demonstrações
contábeis
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

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

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

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

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

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

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

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

(iii) Títulos mantidos até o vencimento – Incluem os títulos e valores mobiliários para os quais a
administração possui a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, sendo
contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos. A capacidade
financeira é definida em projeções de fluxo de caixa, desconsiderando a possibilidade de resgate
antecipado desses títulos.
Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários mantidos para venda e mantidos
até o vencimento, abaixo dos seus respectivos custos, relacionados a razões consideradas não
temporárias, são refletidos no resultado como perdas realizadas, quando aplicável.

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

(f) Redução do valor recuperável de ativos (impairment)
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor não
recuperável.
Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não apresentaram obsolescência
evidente e ou danos físicos e ainda desempenho econômico menor que a expectativa indicada.
Levou em consideração também à comparação do valor contábil estabelecido no Balanço Patrimonial com
valor líquido provável de venda dispostos no mercado ativo. Foi apontado o valor de venda como o maior
valor entre os dois valores, o que não indicou uma perda de valor econômico.
Em 31 de dezembro de 2017 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos.

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

(h) Imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida do
adicional de 10%.
Os créditos tributários de imposto de renda são constituídos sobre adições e exclusões temporárias e
com base na legislação vigente à data de sua constituição. A realização destes créditos tributários
ocorrerá quando da efetiva utilização e/ou reversão dos valores sobre os quais foram constituídos.
O imposto de renda diferido é reconhecido usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas
demonstrações financeiras. O imposto de renda diferido é determinado, usando alíquotas de imposto
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando
o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo for liquidado.
O imposto de renda diferido ativo é reconhecido somente na proporção da probabilidade de que lucro
tributável futuro esteja previsto e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível
legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os
impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela
mesma autoridade tributável sobre a entidade tributaria ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção
de liquidar os saldos numa base líquida.

Foi conferido a Financeira o direito ao não pagamento da CSLL em face da inconstitucionalidade da Lei
nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988 (“Decisão TRF”). Tal decisão judicial foi proferida pelo Plenário do
Tribunal Regional da Primeira Região em sede de Arguição de Inconstitucionalidade, transitando em
julgado por decurso do prazo para interposição de recurso pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

(i) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas na Resolução
nº 3.823, de 16/12/2009, do CMN e Carta Circular nº 3.429, de 11/02/2010 do BACEN:
Ativos Contingentes – não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total
controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não
cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade
de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos contingentes cuja
expectativa de êxito é provável são divulgados nas notas explicativas (Nota 7).
Passivos Contingentes – são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião
de assessores jurídicos e Administração, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores,
a complexidade dos Tribunais, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes
classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas
divulgados nas notas explicativas, quando individualmente relevantes, e os classificados como remotos
não requerem provisão e nem divulgação (Nota 7).
Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias – decorrem de processos judiciais relacionados a
obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que,
independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos
integralmente nas demonstrações financeiras (Nota 7).

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

2017 2016
Disponibilidades ............................................................................... 981 575

981 575
4 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

2017 2016
Aplicações em depósitos interfinanceiros .......................................... 17.003 10.657
Circulante ....................................................................................... 17.003 10.657
Não circulante

5 Outros créditos
2017 2016

Impostos a compensar (i) ................................................................. 27 30
Valores a receber sociedades ligadas (ii) ......................................... 7.933
Devedores diversos – País ................................................................ 1.148 1.257

1.175 9.220
Circulante ....................................................................................... 1.175 1.287
Não circulante ................................................................................ 7.933

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

(ii) O saldo de Valores a receber de sociedades ligadas refere-se aos valores cindidos para o Banco
BMG relativos ao Banco Cifra.

6 Outras obrigações
(a) Fiscais e previdenciárias

2017 2016
Provisão para imposto de renda e contribuição sobre lucros .............. 159 663
Outros impostos e contribuições a recolher ....................................... 5 5
Total - Circulante ........................................................................... 164 668

(b) Diversas
2017 2016

Credores diversos ............................................................................ 37 30
Valores a repassar – sociedades ligadas (i) ...................................... 3.649 3.239
Total - Circulante ........................................................................... 3.686 3.269

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

7 Patrimônio líquido
(a) Capital social

O capital social em 31 de dezembro de 2017 é de R$ 7.000, composto por 279.000 ações, sendo 139.500
ações ordinárias e igual número de ações preferenciais, nominativas, totalmente subscritas e integralizadas
pelo acionista Banco BMG S.A..

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

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

8 Receitas e despesas da intermediação financeira
Segundo
Semestre

2017 2017 2016
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ... 613 1.198 1.312

613 1.198 1.312

9 Outras despesas administrativas
Segundo
Semestre

2017 2017 2016
Seguros ............................................................................ (400) (400)
Processamento de dados ................................................... (1)

(400) (401)
10 Despesas tributárias

Segundo
Semestre

2017 2017 2016
PIS e COFINS ................................................................... (28) (55) (60)

(28) (55) (60)
11 Outras receitas e despesas operacionais

Segundo
Semestre

2017 2017 2016
Outras receitas operacionais
Reversão de perda efetiva .................................................. 1.497
Total ................................................................................. 1.497

Outras despesas operacionais
Outras ............................................................................... (9) (1)
Total ................................................................................. (9) (1)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Segundo
Semestre

2017 2017 2016
1 – Receitas ......................................................................... 613 1.198 2.809
1.1 Intermediação financeira .................................................. 613 1.198 1.312
1.2 Outras receitas operacionais ........................................... 1.497

2 – Despesas ........................................................................ 9 1
2.1 Outras despesas operacionais ......................................... 9 1

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros ............... 400 401
3.1 Outros ............................................................................. 400 400
3.1.1 Processamento de dados ............................................... 1

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ................................ 213 788 2.808

5 – Depreciação e amortização

6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) 213 788 2.808

7 – Valor adicionado a distribuir (6) ................................... 213 788 2.808

8 – Distribuição do valor adicionado ................................ 213 788 2.808

8.2 Impostos, contribuições e taxas .................................. 62 214 723
8.2.1 Federais .................................................................... 62 214 723

8.3 Remuneração de capitais próprios .............................. 151 574 2.085
8.3.1 Lucros retidos no semestre ........................................ 151 574 2.085

As notas explicativas da administração são parte integrantedas demonstrações financeiras.

exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal digital (Lendico).
Aos clientes pessoa jurídica, oferece financiamento, prestação de serviços financeiros estruturados,
instrumentos derivativos e seguro garantia para empresas de médio e grande porte (BMG Empresas e BMG
Seguros). Adicionalmente, o BMG disponibiliza produtos de investimento para ambos os públicos (BMG
Invest).

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018.

A Administração

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“Financeira”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e
exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

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

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaborada
sob a responsabilidade da administração da Financeira, cuja apresentação está sendo efetuada de forma
voluntária pela Financeira, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a nossa
auditoria das demonstrações financeiras da Financeira. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa
demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável,
e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09
– “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

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

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

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

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,

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

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

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

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

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2018

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

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

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

Ativo (Passivo) Receita (Despesa)
2017 2016 2017 2016

Disponibilidades
Banco BCV S.A. ......................................... 449 499
Banco BMG S.A. ........................................ 523 55
Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BCV S.A. ......................................... 17.003 10.657 613 682
Valores a receber sociedade ligadas
Banco BMG S.A. ........................................ 7.933
Outras Obrigações
Banco BMG S.A. ........................................ (3.089) (495)
Valores a repassar sociedade ligadas
Banco Cifra S.A. ......................................... (3.649) (3.239)

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

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

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

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

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

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

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

IV - Risco Operacional – O BMG adota uma postura crítica para uma gestão de risco operacional
independente, por meio da identificação e revisão dos riscos e monitoramento dos incidentes, implementando
controles que permitam a melhoria contínua dos processos, a maximização da eficiência no uso do capital
e na escolha das oportunidades de negócios.
A integra da descrição da estrutura de gerenciamento de riscos está disponibilizada no site
de Relações com Investidores (http://www.bancobmg.com.br/RI/).

A DIRETORIA

CONTADORA RESPONSÁVEL
DAMIANA ABREU DA SILVA

CRC - 1SP251315/O-1

SEDE
São Paulo – SP

Cifra S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento
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ABC BRASIL Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ nº 33.817.677/0001-76

BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, juntamente com o relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S..  São Paulo, 22 de fevereiro de 2018.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Ilmos. Srs.
Diretores e Acionistas da
ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
(“Distribuidora”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Distribuidora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaborada 
sob a responsabilidade da administração da Distribuidora, e apresentada como informação suplementar para 
fins das práticas contábeis do Banco Central do Brasil, foi submetida a procedimentos de auditoria executados 
em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Distribuidora. Para a formação de nossa 
opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada com as demonstrações financeiras e registros 
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no 
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, em todos os 
aspectos relevantes, a demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às 
demonstrações financeiras.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Distribuidora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da 
Distribuidora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Distribuidora.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Distribuidora. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Distribuidora a não mais se 
manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6
Flávio Serpejante Peppe Renato Nantes
Contador CRC-1SP172167/O-6 Contador CRC-1RJ115529/O-7

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

A DIRETORIA                                                               CONTADOR: Leila Maria de Carvalho Rocha - CRC 1SP 170428/O-5

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Distribuidora) é uma instituição financeira 
que tem por finalidade operar no mercado de títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros. 
Suas operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições, as quais atuam integradamente 
no mercado financeiro, utilizando a estrutura operacional do Banco ABC Brasil S.A. Suas operações atuais 
se restringem à administração dos recursos próprios.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e Lei 
nº 11.941/09, além das normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN. Em aderência ao processo 
de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas e suas interpretações 
foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às instituições 
financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN. Os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo 
BACEN são: Resolução nº 3.566/08 - Redução ao valor recuperável de ativos; Resolução nº 3.604/08 - 
Demonstração do fluxo de caixa; Resolução nº 3.750/09 - Divulgação sobre partes relacionadas; Resolução 
nº 3.823/09 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; Resolução nº 3.973/11 - Evento 
subsequente; Resolução nº 3.989/11 - Pagamento baseado em ações; Resolução nº 4.007/11 - Políticas 
contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro; Resolução nº 4.144/12 - Pronunciamento conceitual 
básico; e Resolução nº 4.424/12 - Benefícios a empregados. As principais práticas contábeis são assim 
resumidas: a) Critérios de avaliação dos ativos: Os ativos, exceto os títulos e valores mobiliários, são 
demonstrados pelo custo de aquisição acrescido de variações cambiais, monetárias e juros quando aplicável. 
Quando o valor de mercado for inferior, é efetuada provisão para ajuste do ativo ao valor de realização. 
Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção da Administração, no tocante à 
sua manutenção em carteira ou disponibilidade para negociação. Títulos para negociação: são adquiridos 
com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e são ajustados pelo valor de mercado em 
contrapartida ao resultado do período. Títulos disponíveis para venda: são aqueles que não se enquadram 
como para negociação nem como mantidos até o vencimento, e são ajustados ao valor de mercado, sendo 
a diferença entre os valores atualizados pela curva do papel e os valores de mercado, registrada em 
contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, pelo valor líquido dos efeitos tributários, sendo 
transferida para o resultado do período em que houver a sua efetiva realização. Os instrumentos financeiros 
derivativos são ajustados para o valor de mercado em contrapartida ao resultado do período. As operações 
com opções são registradas pelo valor dos prêmios pagos ou recebidos até o efetivo exercício da opção, 
quando então é baixado como redução ajustado ao valor de mercado ou aumento do custo do bem ou 
direito, pelo efetivo exercício, ou como receita ou despesa, no caso de não exercício. b) Caixa e equivalentes 
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução CMN nº 3.604/08 inclui dinheiro em caixa, 
depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de 
valor e limites, com prazo de vencimento original inferior a 90 dias. c) Classificação dos ativos e passivos 
circulantes e a longo prazo: Os ativos e passivos operacionais, cujos vencimentos ou possibilidade efetiva de 
liquidação ocorram até o prazo de 1 ano da data do balanço, estão classificados no circulante e aqueles, 
cujos vencimentos ou possibilidade efetiva de liquidação ocorram após esse prazo são classificados no longo 
prazo. d) Apuração das receitas e despesas: O resultado é apurado pelo regime de competência e considera, 
quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de provável realização. 
O imposto de renda é reconhecido pelo regime de competência, cujos valores diferidos são calculados sobre 
as diferenças temporárias decorrentes de receitas e despesas ainda não tributáveis ou dedutíveis para fins 
fiscais, cujas adições ou exclusões futuras são autorizadas pela legislação tributária. e) Ativos e passivos 
contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação 
dos ativos e passivos contingentes e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios descritos 
abaixo: • Contingências ativas - Não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quando da 
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos. 
• Contingências passivas - São reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de 
assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como 
perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aquelas 
classificadas como perda remota não requerem provisão e divulgação. • Obrigações legais, fiscais e 
previdenciárias - Referem-se a demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a 
constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. f) Imposto de Renda e Contribuição Social: 
As provisões para imposto de renda e contribuição social, quando devidas, são constituídas com base no 
lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal. O imposto de renda e a 
contribuição social diferida são calculadas sobre o valor das diferenças temporárias, sempre que a realização 
desses montantes for julgada provável. Para o imposto de renda a alíquota utilizada é de 15% acrescida de 
adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240 mil e de 20% para contribuição social 
para as empresas financeiras.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2017 2016
Depósitos bancários 48 155
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 48 155
4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
a) Títulos e valores mobiliários: As classificações dos títulos, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, 
são demonstradas como segue:

2017 2016

Custo
Mercado/
Contábil Custo

Mercado/
Contábil

Títulos para negociação
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 99.761 99.750 83.279 83.240
Depósito a prazo com garantia especial - DPGE – – 11.928 11.928
Subtotal - Títulos para negociação 99.761 99.750 95.207 95.168
Total 99.761 99.750 95.207 95.168
A composição da carteira em 31 de dezembro de 2017 e 2016, considerando o prazo de vencimento, é 
demonstrada como segue:

De 6 a 12
Meses

De 1 a 3
Anos Total

Títulos para negociação
Letras Financeiras do Tesouro - LFT – 99.750 99.750
Subtotal - Títulos para negociação – 99.750 99.750
Total - 2017 – 99.750 99.750
Total - 2016 11.928 83.240 95.168

No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, os resultados gerados por títulos e valores mobiliários 
representam o montante de R$ 9.232 (R$ 11.905 em 2016). b) Instrumentos financeiros derivativos: 
A Distribuidora realiza operações com instrumentos financeiros derivativos visando à proteção das variações 
de preços de mercado e diluição de riscos de moedas e de taxas de juros de seus ativos e passivos e fluxos 
de caixa contratados por prazos, taxas e montantes compatíveis. Os derivativos são usados como ferramenta 
de transferência de risco com o objetivo de cobertura das posições das carteiras de não negociação (Banking 
Book) e de negociação (Trading Book). Adicionalmente, os derivativos de alta liquidez transacionados em 
bolsa são usados, dentro de limites estreitos e periodicamente revistos, com o objetivo de gerenciar 
exposições na carteira de negociação. Visando administrar os riscos decorrentes, foram determinados limites 
internos para exposição global e por carteiras. Estes limites são acompanhados diariamente. Considerando 
a eventual possibilidade de existência de limites excedidos em decorrência de situações não previstas, a 
administração definiu políticas internas que implicam na imediata definição das condições de realinhamento. 
Esses riscos são monitorados por área independente das áreas operacionais e são diariamente reportados à 
administração. A medição da exposição fundamenta-se no cálculo do valor a risco (VaR) com horizonte de 
um ano por meio de simulação histórica com nível de confiança de 99% e períodos de retenção de um dia 
para a carteira de negociação e vinte e um dias para a carteira de não negociação. Além dos controles de 
exposição e VaR, a Distribuidora também realiza testes de análise de sensibilidade para avaliar os impactos 
das mudanças nas taxas de juros sobre o portfólio. Operações de derivativos compõem limite de crédito de 
contraparte, definido em função do perfil do cliente, e são revistas periodicamente em comitês de crédito 
com a presença da alta administração. As operações são custodiadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. 
A determinação dos valores de mercado de tais instrumentos financeiros derivativos é baseada nas cotações 
divulgadas pelas bolsas especializadas, e em alguns casos, quando da inexistência de liquidez ou mesmo de 
cotações, são utilizadas estimativas de valores presentes e outras técnicas de apreçamento. - Opções: 
determinadas com base em critérios estabelecidos em contratos e calculadas de acordo com modelos 
conhecidos amplamente utilizados pelo mercado. Os valores diferenciais e ajustes dos instrumentos 
financeiros derivativos ativos e passivos são registrados em contas patrimoniais, tendo como contrapartida 
as respectivas contas de resultado. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Distribuidora não 
possuía operações com instrumentos financeiros derivativos. Os resultados apurados com instrumentos 
financeiros derivativos no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 representam o montante de R$ 775 
(em 31 dezembro de 2016 representava o montante de R$ 374).
5. OUTROS CRÉDITOS
Diversos: Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, os saldos de Outros créditos - Diversos, são assim 
compostos:

2017 2016
Créditos tributários (Nota 7) 5 17
Impostos e contribuições a compensar 580 662
Outros – 7
Total 585 686
6. OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Fiscais e previdenciárias:
Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, os saldos de obrigações fiscais e previdenciárias são assim compostos:

2017 2016
Impostos e contribuições a recolher 28 52
Provisões para impostos e contribuições sobre lucros 4.058 4.764
Total 4.086 4.816
b) Diversas:
Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, os saldos de outras obrigações diversas são assim compostos:

2017 2016
Provisão para pagamentos a efetuar 39 27
Total 39 27
7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Conforme determinado pela Resolução nº 3.059/02, e alterada pela Resolução nº 3.355/06, ambas do 
Banco Central do Brasil, a Distribuidora registrou o saldo líquido dos créditos tributários. A natureza, a 
origem e a movimentação dos créditos tributários constituídos no período são demonstradas a seguir:

Dezembro
de 2016 Adições Baixas

Dezembro
de 2017

Créditos tributários
Diferenças temporárias:
Ajuste ao valor de mercado 17 2 (14) 5
Saldo líquido (Nota 5) 17 2 (14) 5
Obrigações fiscais diferidas
Diferenças temporárias:
Ajuste ao valor de mercado – (349) 349 –
Saldo líquido – (349) 349 –
As realizações dos créditos e das obrigações tributárias diferidas existentes em 31 de dezembro de 2017 
considerando o histórico de rentabilidade e a estimativa de realização futura são demonstradas como segue:

Exercício Ativo Passivo Líquido
2019 5 – 5
Total 5 – 5
Valor presente - Selic 5 – 5
A apuração das despesas com imposto de renda para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 
2016 são demonstradas a seguir:

2017 2016
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 9.162 11.200
Encargos totais de imposto de renda pelas alíquotas nominais 4.123 5.040
Receitas/despesas não tributáveis líquidas de despesas não dedutíveis 26 –
Resultado líquido de realizações e constituições de
 passivos diferidos líquidos de créditos tributários no período (12) (217)
Outros valores (79) (59)
Total do imposto de renda sobre os resultados correntes (Nota 6a) 4.058 4.764

2017 2016
Impostos e contribuições diferidos
Passivos fiscais constituídos no exercício 349 (15)
Passivos fiscais realizados no exercício (349) –
Créditos tributários constituídos no exercício (2) –
Créditos tributários realizados no exercício 14 232
Total dos impostos e contribuições diferidos 12 217
Total do resultado de imposto de renda e contribuição social 4.070 4.981
Imposto de renda 2.220 2.608
Contribuição social 1.838 2.156
Ativo fiscal diferido 12 217
8. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As operações com partes relacionadas foram contratadas a taxas normais de mercado, compatíveis com as 
taxas praticadas em operações com terceiros nas datas das operações. Os saldos e resultado das transações 
realizadas com partes relacionadas (Banco ABC Brasil S.A.) estão relacionados a seguir:

2017 2016
Ativos/

(Passivos)
Receitas/

(Despesas)
Ativos/

(Passivos)
Receitas

(Despesas)
Depósitos bancários 48 – 155 –
A Distribuidora não possui remuneração para os administradores.
9. ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
A Distribuidora responde por ações e processos cujas perdas estão sendo considerados com prognósticos 
possíveis por nossos assessores que totalizam R$ 2.530 e não foram provisionados, o detalhamento do 
principal processo é o seguinte:
PIS:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela União Federal em face de decisão transitada em julgado na qual 
foi reconhecido o direito à Distribuidora ao não recolhimento da contribuição ao PIS nos períodos de julho 
de 1997 a dezembro de 1999 nos termos da EC 17/1997. O valor estimado da contingência corresponde a 
R$ 1.865 (R$ 1.814 em 2016).
10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social:
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 o capital social está representado por 49.960.109 ações, sendo 
24.980.054 ações ordinárias e 24.980.055 ações preferenciais, todas sem valor nominal.
b) Dividendos e Juros sobre o capital próprio:
Conforme previsto no estatuto social da Distribuidora, aos acionistas é assegurado o direito de um dividendo 
mínimo de 25% do lucro líquido anual ajustado na forma da lei. Não foram provisionados dividendos em 
função de não haver intenção de distribuição no exercício.
c) Aumento de Capital:
Em 28 de abril de 2017, foi deliberado o aumento do capital social da Distribuidora, no valor de R$ 38.514, 
mediante a capitalização do saldo da conta “Reserva de Capital - Outras Reservas de Capital” no valor de 
R$ 368 e da “Reserva de Lucros - Reserva para Equalização de Dividendos” no valor de R$ 38.146, sem 
modificação do número de ações, em conformidade com o artigo 169, § 1º da Lei nº 6.404/76, homologado 
pelo Banco Central do Brasil em 04 de julho de 2017.
d) Destinação do lucro
i) Reserva de lucros - Reserva legal
A constituição da reserva legal obrigatória de 5% sobre o lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 
2017 apresenta o montante de R$ 255 (R$ 311 em 2016).
ii) Reserva de lucros - Equalização de dividendos
Por deliberação dos acionistas, através de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 
2009, foi aprovada a criação da conta reserva de lucros para equalização de dividendos destinando para esta 
reserva o saldo da conta de lucros acumulados, limitada a 50% do capital social, sendo esta constituída 
como forma de manter o fluxo de remuneração aos acionistas.
Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2015, foi aprovado o aumento do limite 
percentual da reserva de Equalização de dividendos de 50% para 80% do capital social.
e) Lucro por ação
O lucro por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da sociedade, pela 
quantidade de ações em circulação durante o período, excluindo as ações compradas pela sociedade e 
mantidas como ações em tesouraria.
11. OUTRAS INFORMAÇÕES
O Banco Central do Brasil, através das Resoluções nº 4.192/13 e 4.278/13, instituiu a apuração do 
Patrimônio de Referência em bases consolidadas sobre o Conglomerado Financeiro e através da Resolução 
nº 4.193/13, instituiu apuração do Patrimônio de Referência mínimo requerido para os ativos ponderados 
por risco (RWA), ambas com efeito a partir de outubro de 2013. O índice da Basileia para 31 de dezembro 
de 2017 apurado com base no conglomerado prudencial é de 16,31% (17,82% em 2016).

Ativo Notas 2017 2016
Circulante 100.378 95.992
 Disponibilidades 3 48 155
 Títulos e valores mobiliários 99.750 95.168
  Carteira própria 4.a 99.750 95.168
 Outros créditos 580 669
  Diversos 5 580 669
Realizável a longo prazo 5 17
 Outros créditos 5 17
  Diversos 5 5 17
Total do ativo 100.383 96.009

Passivo Notas 2017 2016
Circulante 4.125 4.843
Outras obrigações 4.125 4.843
 Fiscais e previdenciárias 6.a 4.086 4.816
 Diversas 6.b 39 27
Patrimônio líquido 10 96.258 91.166
 Capital 88.516 50.002
  De domiciliados no País - Ordinárias 44.258 25.001
  De domiciliados no País - Preferenciais 44.258 25.001
 Reservas de capital – 368
 Reserva de lucros 7.742 40.796
Total do passivo 100.383 96.009

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
e semestre findo em 31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

2º Semestre Exercícios
Notas 2017 2017 2016

Receitas da intermediação financeira 4.395 10.007 12.279
 Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 4.a 4.395 9.232 11.905
 Resultado de instrumentos financeiros derivativos 4.b – 775 374
Resultado bruto da intermediação financeira 4.395 10.007 12.279
Outras receitas (despesas) operacionais (450) (845) (1.079)
 Outras despesas administrativas (187) (336) (485)
 Despesas tributárias (263) (509) (594)
Resultado operacional 3.945 9.162 11.200
Resultado antes da tributação sobre lucro e participações 3.945 9.162 11.200
Imposto de renda e contribuição social 7 (1.734) (4.070) (4.981)
 Provisão para imposto de renda (935) (2.220) (2.608)
 Provisão para contribuição social (801) (1.838) (2.156)
 Ativo fiscal diferido 2 (12) (217)
Lucro líquido do semestre/exercício 2.211 5.092 6.219
Lucro líquido por ação - em R$ - 49.960.109 ações 
 (49.960.109 ações em 2016) 0,044 0,102 0,124

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 e semestre findo em 31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais)

Reservas de capital Reserva de lucros
Capital social Incentivos fiscais Reserva legal Equalização de dividendos Lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 50.002 368 2.339 32.238 – 84.947
Lucro líquido do exercício – – – – 6.219 6.219
Destinação - Reserva legal – – 311 – (311) –
Constituição de reserva – – – 5.908 (5.908) –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 50.002 368 2.650 38.146 – 91.166
Lucro líquido do exercício – – – – 5.092 5.092
Destinação - Reserva legal – – 255 – (255) –
Aumento de capital 38.514 (368) – (38.146) – –
Constituição de reserva – – – 4.837 (4.837) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 88.516 – 2.905 4.837 – 96.258
Saldos em 30 de junho de 2017 50.002 368 2.794 38.146 2.737 94.047
Lucro líquido do semestre – – – – 2.211 2.211
Destinação - Reserva legal – – 111 – (111) –
Aumento de capital 38.514 (368) – (38.146) – –
Constituição de reserva – – – 4.837 (4.837) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 88.516 – 2.905 4.837 – 96.258

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
e semestre findo em 31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais)

2º Semestre Exercícios
2017 2017 2016

Atividades operacionais
Lucro líquido ajustado do semestre/exercício 2.211 5.092 6.219
 Lucro líquido do semestre/exercício 2.211 5.092 6.219
Variação de ativos e passivos (2.217) (5.199) (6.880)
 Títulos e valores mobiliários (3.639) (4.582) (16.799)
 Outros créditos (324) 101 126.639
 Outras obrigações 1.746 (718) (116.720)
Caixa (aplicado)/gerado nas atividades operacionais (6) (107) (661)
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa (6) (107) (661)
 No início do semestre/exercício 54 155 816
 No final do semestre/exercício 48 48 155
Variações nos saldos de caixa e equivalentes de caixa (6) (107) (661)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
e semestre findo em 31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais)

2º Semestre Exercícios
2017 2017 2016

Apuração do valor adicionado
 Resultado bruto da intermediação financeira 4.395 10.007 12.279
 Outras despesas administrativas (187) (336) (485)
Valor adicionado total a distribuir 4.208 9.671 11.794
Distribuição do valor adicionado 4.208 9.671 11.794
 Remuneração do governo 1.997 4.579 5.575
  Despesas tributárias 263 509 594
  Imposto de renda e contribuição social 1.734 4.070 4.981
 Remuneração dos acionistas 2.211 5.092 6.219
  Lucros retidos 2.211 5.092 6.219

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo NE       31/12/2017       31/12/2016
Ativo Circulante 70.311.609,71 65.536.432,92
Caixa e Equivalente de Caixa 05 1.203.095,48 2.424.135,81
Caixa/Bancos com Movimento 1.202.957,66 670.776,24
Aplicações Financeiras 137,82 1.753.359,57
Créditos Operacionais 69.108.514,23 63.112.297,11
Contas a Receber - Clientes 06 53.030.094,02 48.221.246,39
Títulos a Receber 06 79.969,73 99.760,65
Impostos e Contribuições
  a Recuperar 07 2.627.490,45 4.588.940,65
Adiantamento a Empregados 08 2.554.043,57 1.759.176,61
Adiantamento a Fornecedores 08 253.728,66 174.242,36
Estoques 09 10.563.187,80 8.268.930,45
Ativo Não Circulante 105.066.369,98 99.816.491,55
Realizável a Longo Prazo 103.419.006,88 98.193.017,90
Depósitos Judiciais 10 480.466,28 222.633,00
Partes Relacionadas 11 102.938.540,60 97.970.384,90
Investimentos 12 718.748,54 689.736,10
Participações Outras
  Empresas (Unicred) 718.748,54 689.736,10
Imobilizado 13 928.614,56 933.737,55
Bens Patrimoniais 906.142,91 888.635,13
Imobilizado em Andamento 22.471,65 45.102,42

Total do Ativo 175.377.979,69 165.352.924,47

Passivo NE       31/12/2017       31/12/2016
Passivo Circulante 129.276.955,69 116.906.170,18
Empréstimos/Financiamentos 14 20.348.350,76 25.716.673,39
Fornecedores 15 24.208.718,05 20.754.180,72
Obrigações Sociais 16 16.956.034,94 15.171.079,50
Obrigações Tributárias 17 53.537.999,53 47.008.637,94
Obrigações Trabalhistas
  (Férias/Encargos) 16 3.331.385,98 3.258.579,34
Contas a Pagar 18 10.894.466,43 4.997.019,29
Passivo Não Circulante 45.032.558,16 40.700.432,80
Exigível a Longo Prazo 45.032.558,16 40.700.432,80
Empréstimos/Financiamentos 14 5.594.592,15 7.687.961,76
Partes Relacionadas: 18 14.068.519,98 5.203.371,29
- Coligadas (Ekeka) - 1.914.810,73
- Acionistas PF 768.983,44 569.444,41
- Terceiros PF/PJ 13.299.536,54 2.719.116,15
Obrigações Sociais/Tributárias 25.369.446,03 27.809.099,75
- ICMS Parcelamento 17 18.222.969,78 21.331.136,99
- INSS Parcelamento 16 199.430,16 839.260,39
- FGTS Parcelamento 16 2.275.228,11 754.348,91
- Refis 17 4.671.817,98 4.884.353,46
Patrimônio Líquido 19 1.068.465,84 7.746.321,49
Capital Social 100.000,00 100.000,00
Subscrito 100.000,00 100.000,00
Reserva de Lucros (7.719.380,19) 6.146.320,14
Reserva Legal 20.000,00 20.000,00
Exercícios Anteriores (7.739.380,19) 6.126.320,14
Lucro (Prejuízo) Acumulado 8.687.846,03 1.500.001,35
Resultado do Período 8.687.846,03 1.500.001,35
Total do Passivo 175.377.979,69 165.352.924,47

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro
de 2017 e de 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOVNOVNOVNOVNOVACKI PACKI PACKI PACKI PACKI PAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/A
CNPJ nº 13.987.350/0001-35

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Cumprindo disposições Legais e Estatutarias, levamos a apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras relativas ao exercício financeiro e administrativo encerrado em 31 de dezembro 2017.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2017 e de 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
                                                                                         Reserva de Lucros
Eventos Capital Social Reserva Legal Retenção Lucros Prejuízo/Lucro Acumulados               Total
Saldo em 31/12/2015 100.000,00 20.000,00 20.967.836,73 - 21.087.836,73
Ajustes Exercícios Anteriores - - (14.841.516,59) - (14.841.516,59)
Lucro Líquido Exercício - - - 1.500.001,35 1.500.001,35
Saldo em 31/12/2016 100.000,00 20.000,00 6.126.320,14 1.500.001,35 7.746.321,49
Realização de Reservas - - (6.126.320,14) 6.126.320,14 -
Ajustes Exercícios Anteriores - - - (15.365.701,68) (15.365.701,68)
Lucro Líquido Exercício - - - 8.687.846,03 8.687.846,03
Saldo em 31/12/2017 100.000,00 20.000,00 0,00 948.465,84 1.068.465,84

produtos em condições de venda. Provisões para obsolescência, ajustes a
valor líquido de realização, itens deteriorados e estoques de baixa movimen-
tação, são registrados quando necessário. As perdas normais de produção
integram o custo de produção do respectivo mês, enquanto as perdas anor-
mais, se houver, são registradas diretamente em outros resultados
operacionais. 3.10. Ativo Imobilizado: Apresentado pelo custo de aquisi-
ção, formação, construção ou desmontagem e perda por redução ao valor
recuperável, quando aplicável, sem qualquer dedução ou acréscimos relaci-
onados aos encargos de depreciações do período, exceto pelos valores
acumulados de exercícios anteriores. Os custos de empréstimos e financia-
mentos são registrados como parte dos custos do imobilizado em andamen-
to, considerando a taxa média ponderada de empréstimos e financiamentos
vigente na data da capitalização. A “Novacki” realiza anualmente a análise de
indícios de perda no valor recuperável do ativo imobilizado e se detectado
indício de perda, os ativos correspondentes são submetidos ao teste de
“impairment” através de metodologia de fluxo de caixa descontado ou recu-
peração por venda. Por sua vez, quando identificado que o valor contábil do
ativo não será recuperado, uma provisão é registrada. A recuperação dos
investimentos no ativo imobilizado foi testada em 2017 não sendo identifica-
dos ajustes para refletir perda no valor recuperável. A realização do teste
envolveu a adoção de premissas e julgamentos. 3.11. Contas a Pagar e
Fornecedores: São inicialmente reconhecidos pelo valor nominal e,
subsequentemente acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes en-
cargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas de
encerramento das demonstrações financeiras. 04 - Julgamentos, Estimati-
vas e Premissas Contábeis Significativas: Julgamentos que a Administra-
ção da “Novacki” requer na preparação dessas demonstrações financeiras,
mediante estimativas e premissas que afetam os valores apresentados de
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passi-
vos contingentes, na data das demonstrações financeiras. Contudo, a incer-
teza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afeta-
do em exercícios futuros. As premissas utilizadas em suas estimativas con-
tábeis, são revisadas periodicamente, considerando os resultados apurados
em cada trimestre civil. O efeito das revisões das estimativas contábeis é
reconhecido nas demonstrações financeiras no período em que tais revisões
são realizadas. 05 - Caixa e Equivalente de Caixa
Composição dos Saldos     31/12/2017     31/12/2016
Bancos Conta Movimento 1.202.957,66 670.776,24
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 137,82 1.753.359,57
Total 1.203.095,48 2.424.135,81
06 - Contas a Receber de Clientes e Títulos a Receber
Composição dos Saldos     31/12/2017     31/12/2016
Duplicatas a Receber 53.030.094,02 48.221.246,39
- Mercado Nacional 34.471.171,39 33.839.908,26
- Partes Relacionadas - NISA 18.558.922,63 14.381.338,13
Títulos a Receber 79.969,73 99.760,65
- Cheques a Receber de Clientes 71.862,35 89.553,05
- Duplicatas a Receber sobre Títulos Vinculados 8.107,38 10.207,60
Total a Realizar 53.110.063,75 48.321.007,04
07 - Impostos e Contribuições a Recuperar
Créditos Tributários a Compensar     31/12/2017     31/12/2016
IPI 1.819.805,70 3.967.785,56
ICMS - 81.344,62
ICMS subvenção a Recuperar - 157.689,99
CSLL 10.355,68 13.914,67
IRPJ 21.417,08 29.465,97
PIS 132.683,84 57.329,60
COFINS 611.149,74 264.063,64
IRRF 32.078,41 17.346,60
08 - Créditos de Adiantamentos Antecipados a Realizar
Créditos Diversos a Realizar     31/12/2017     31/12/2016
Adiantamentos a Fornecedores 253.728,66 174.242,36
Adiantamentos a Empregados 2.554.043,57 1.759.176,61
Total 2.807.772,23 1.933.418,97
09 - Estoques
Composição dos Saldos     31/12/2017     31/12/2016
Matéria Prima 1.199.869,95 1.107.667,86
Material Secundário 1.138.900,31 803.497,75
Material Intermediário 4.337.644,56 3.876.952,41
Produto Acabado 3.104.343,22 1.679.858,30
Almoxarifado 793.670,66 769.543,52
Mercadoria para Revenda 532,45 31.410,61
Estoque de Terceiros (11.773,35) -
Total 10.563.187,80 8.268.930,45
10 - Depósitos Judiciais
Garantias Contingenciais     31/12/2017     31/12/2016
Depósitos Judiciais Trabalhistas 284.142,97 168.689,96
Depósitos Judiciais Diversos 196.323,31 53.943,04
Total 480.466,28 222.633,00
Depósitos judiciais representativos da obrigação demandada, considerando
as orientações da assessoria jurídica com pleno êxito desses montantes e
sem previsões mínimas de eventuais contingências advindas.
11 - Créditos com Partes Relacionadas
Empresas Coligadas     31/12/2017     31/12/2016
Novacki Industrial S/A - NISA 49.942.336,87 59.349.461,74
Patrimônia Administração
  e Participação S/A 46.177.066,86 38.145.314,37
Ekeka Empreendimentos
  e Participações S/A 6.296.900,34 289.546,71
Patris Gestora de Bens Ltda. 522.236,53 186.062,08
Total a Realizar 102.938.540,60 97.970.384,90
12 - Investimentos
Outras Empresas     31/12/2017     31/12/2016
Unicred - Litoral e Norte Catarinense 718.748,54 689.736,10
Quotas de partes de capital com remuneração de 100% da taxa Selic no
período de capitalização, apurados anualmente em dezembro de cada
exercício fiscal, através de investimentos realizados a partir de 26 de
março de 2013.
13 - Imobilizado - Composição dos Saldos

   31/12/2016 Aquisições       Baixas    31/12/2017
Imobilizado Efetivo 888.635,13 446.367,12 428.859,34 906.142,91
- Veículos 77.809,04 230.000,00 - 307.809,04
- Máquinas e
  Equipamentos 810.826,09 216.367,12 428.859,34 598.333,87
Imobilizado em
  Andamento 45.102,42 - 22.630,77 22.471,65
Total 933.737,55 446.367,12 451.490,11 928.614,56
14 - Empréstimos e Financiamentos - Composição dos Saldos

                              Prazos                                     Total
Modalidade              Curto           Longo      31/12/2017      31/12/2016
Capital
  de Giro 8.006.457,83 5.594.592,15 13.601.049,98 21.210.154,52
Leasing - - - 34.765,70
Duplicatas
  Descon-
   tadas 28.240.229,13 - 28.240.229,13 20.410.478,04
Cheques a
  Compensar 16.677,30 - 16.677,30 853.461,52
Despesas e
  Encargos a
   Apropriar (15.915.013,50) - (15.915.013,50) (9.104.224,63)
Total 20.348.350,76 5.594.592,15 25.942.942,91 33.404.635,15
Os empréstimos estão garantidos por aval dos acionistas, diretores e dupli-
catas emitidas pela “Novacki” contra clientes.
15 - Fornecedores - Fornecedores     31/12/2017     31/12/2016
Mercado Nacional 24.057.827,20 20.653.023,71
Partes Relacionadas (NISA) 150.890,85 101.157,01
Total 24.208.718,05 20.754.180,72
16 - Obrigações Sociais - Composição dos Saldos
Obrigações                              Prazos                                   Total
 Sociais a             Curto           Longo      31/12/2017     31/12/2016
   Pagar
Salários 602.597,58 - 602.597,58 1.108.777,58
Férias 3.489.760,97 - 3.489.760,97 3.317.092,73
Rescisões 24.109,80 - 24.109,80 -
Acordos
  Trabalhistas 201.030,35 - 201.030,35 -

Obrigações                              Prazos                                   Total
 Sociais a             Curto           Longo      31/12/2017     31/12/2016
   Pagar
Contribuição
  Sindical 33.109,06 - 33.109,06 195.184,11
INSS 14.652.793,83 - 14.652.793,83 10.475.525,41
FGTS 293.378,53 - 293.378,53 2.522.834,14
INSS
  Parcelamento 590.612,52 199.430,16 790.042,68 1.429.872,91
FGTS
  Parcelamento 400.028,28 2.275.228,11 2.675.256,39 973.981,26
Total 20.287.420,92 2.474.658,27 22.762.079,19 20.023.268,14
17 - Obrigações Tributárias - Composição dos Saldos
Obrigações                                Prazos                                    Total
  Fiscais             Curto             Longo     31/12/2017     31/12/2016
- IRRF sobre
  Salários 189.449,74 - 189.449,74 349.378,96
- IRRF Retido
  Terceiros 6.946,58 - 6.946,58 23.374,11
- PIS/COFINS/
  CSLL Retido 28.393,43 - 28.393,43 67.845,86
- INSS Retido
  Terceiros 66.148,13 - 66.148,13 177.180,75
- INSS sobre
  Receita Bruta14.889.207,92 - 14.889.207,92 10.410.085,51
- PIS 1.705.365,61 - 1.705.365,61 1.530.385,95
- COFINS 7.855.017,83 - 7.855.017,83 7.049.050,86
- IPI 18.302.952,61 - 18.302.952,61 18.302.952,61
- ISS 5.491,28 - 5.491,28 39.153,93
- ISS Parcelamento 792,88 - 792,88 11.100,13
- ICMS 5.606.643,42 - 5.606.643,42 5.115.122,39
- ICMS
  Parcelamento 4.550.947,62 18.222.969,78 22.773.917,40 24.789.143,76
- Refis 330.642,48 4.671.817,98 5.002.460,46 5.359.353,57
Total 53.537.999,53 22.894.787,76 76.432.787,29 73.224.128,39
18 - Contas a Pagar - Composição dos Saldos
Diversos                             Prazos                                  Total
- Representantes            Curto           Longo     31/12/2017    31/12/2016
  Comerciais 114.188,80 - 114.188,80 473.531,87
- Parcelamento
  Energia Elétrica 2.198.375,34 5.971.452,22 8.169.827,56 5.721.434,17
- Débitos com
  Terceiros 2.544.748,66 7.328.084,32 9.872.832,98 -
- Adiantamento de
  Clientes 353.222,25 - 353.222,25 605.322,56
- Adiantamento diversos - - - 1.782,39
Sub Total 5.210.535,05 13.299.536,54 18.510.071,59 6.802.070,99
Partes Relacionadas
- Ekeka
  Empreendimentos
  Participações
  S/A 5.010.123,69 - 5.010.123,69 2.360.807,49
- Mauro Novacki 289.294,04 500.000,00 789.294,04 757.594,26
- Vera Yvone Coradin
  Novacki 384.513,65 268.983,44 653.497,09 279.917,84
Sub Total 5.683.931,38 768.983,44 6.452.914,82 3.398.319,59
Total 10.894.466,43 14.068.519,98 24.962.986,41 10.200.390,58
19 - Patrimônio Líquido - Composição dos Saldos
Capital Social Ações Ordinárias                                    Total
  e Reservas    % Quantidade     31/12/2017     31/12/2016
Capital Social 100 100.000 100.000,00 100.000,00
- Mauro Novacki 70 70.000 70.000,00 70.000,00
- Vera Yvone
  Coradin Novacki 30 30.000 30.000,00 30.000,00
Reservas de Lucros
- Reserva Legal - - 20.000,00 20.000,00
- Exercícios Anteriores - - (7.739.380,19) 6.126.320,14
- Resultado do Exercício - - 8.687.846,03 1.500.001,35
Sub Total - - 968.465,84 7.646.321,49
Total 100 100.000 1.068.465,84 7.746.321,49
Capital Social, representado por 100.000 (cem mil) ações ordinárias nomi-
nativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas no valor total de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme boletim de subscrição datado de 25
de maio de 2011. Reserva Legal, constituída à razão de 5% (cinco por cento)
do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193
da Lei nº 6404/76, até o limite de 20% do capital social. Retenção de Lucros
ou Reserva para Expansão, está constituída nos termos do artigo 198 da Lei
nº 6404/76, com objetivo de aplicação em futuros investimentos. Eventuais
excedentes da reserva de lucros, serão submetidos a aprovação da Assem-
bléia Geral Ordinária, que determinará sua destinação em conformidade as
prescrições normativas previstas no artigo 199 da Lei nº 6404/76.
20 - Receitas de Vendas
Composição dos Saldos       31/12/2017       31/12/2016
Receita Operacional Bruta 224.653.713,90 219.783.496,03
- Vendas de Caixas 103.766.516,67 127.663.617,89
- Vendas de Chapas 72.039.141,88 49.055.583,78
- Vendas de Bobinas 46.445.832,15 40.026.327,34
- Vendas de Madeiras 2.332.666,50 2.904.617,89
- Vendas de Erva Mate - 101.000,00
- Prestação de Serviços 51.591,20 23.706,80
- Outras 17.965,50 8.642,33
Deduções 67.867.054,77 68.166.736,90
- Impostos Gerados 65.822.487,53 66.038.495,34
- Devolução de Vendas 2.044.567,24 2.128.241,56
Receita Operacional Líquida 156.786.659,13 151.616.759,13
21 - Outras Receitas
Composição dos Saldos       31/12/2017       31/12/2016
Benefícios Econômicos Fiscais de ICMS 12.079.921,40 10.198.589,29
Créditos de Contribuições 2.627.592,82 2.609.672,28
Vendas de Sucatas 52.018,70 461.433,24
Outras Receitas 7.339,67 -
Total 14.766.872,59 13.269.694,81

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em
31/12/2017 e de 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
01 - Contexto Operacional: A Novacki Papel e Embalagens S/A, denominada
“Novacki”, é uma sociedade anônima de capital fechado, entidade privada,
com sede na cidade de São Paulo-SP, na Avenida Doutor Hugo Beolchi, 445,
conjunto 92, 9º andar, Vila Guarani, CEP 04.310-030, tendo como atividade
preponderante a fabricação de papel para embalagens e acondicionamentos,
chapas e caixas de papelão ondulado. Empresa com seus atos constitutivos
datados de 25 de maio de 2.011, devidamente arquivados na Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo-SP, sob nº 35300396057 em 08 de agosto de
2.011. 02 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Finan-
ceiras: Demonstrações Financeiras preparadas conforme as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação
societária, previstas na Lei nº 6404/76, com alterações da Lei nº 11638/07 e
Lei nº 11941/09, assim como dos pronunciamentos contábeis, interpreta-
ções e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis -
CPC’s declaradas em conformidade aos padrões internacionais “IFRS” emiti-
dos pelo International Accounting Standards Board “IASB”, aplicados na
“Novacki” de maneira consistente. 03 - Políticas Contábeis: As Demonstra-
ções Financeiras foram preparadas e apresentadas, utilizando-se do custo
histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e
passivos, baseados ou mensurados a valor justo das contraprestações pa-
gas em troca de ativos. A elaboração das demonstrações financeiras requer
o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de jul-
gamento por parte da administração da “Novacki”, no processo de aplicação
das políticas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas es-
timativas, poderá resultar em valores significativamente divergentes dos
registrados nas demonstrações financeiras devido a imprecisões ao proces-
so de sua determinação. A “Novacki” revisa suas estimativas e premissas
periodicamente, em um período não superior a um ano. As demonstrações
financeiras da “Novacki” para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017,
foram deliberadas e autorizadas em 25 de janeiro de 2018. 3.1. Moeda Fun-
cional: As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$),
que é a moeda nacional corrente. 3.2. Reconhecimento de Receita: A receita
é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos
serão gerados para a “Novacki” e quando possa ser mensurada de forma
confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação
recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre
as vendas. A “Novacki” avalia as transações de receita de acordo com os
critérios específicos para determinar se está atuando como agente ou como
principal e, ao final, conclui que está atuando como principal em todos os
seus contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também
ser satisfeitos antes de haver reconhecimento da receita: 3.2.1. Venda de
Produtos: A receita de venda de produtos é reconhecida quando os riscos e
benefícios significativos da propriedade dos produtos forem transferidos ao
comprador, o que geralmente ocorre no momento de sua entrega. 3.2.2.
Receitas de Juros: Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao
custo amortizado e ativos financeiros que rendem juros, classificados como
disponíveis para venda, a receita ou a despesa financeira é registrada
contabilmente, utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exata-
mente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo
prazo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo
mais curto, quando aplicável ao valor contábil líquido do ativo ou passivo
financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica “Receita Financeira”, na
demonstração do resultado. 3.2.3. Informação por Segmento: Um segmento
operacional é um componente da “Novacki” que desenvolve atividades de
negócios para obter receitas e incorrer em despesas. Os segmentos
operacionais refletem a forma como a Administração da “Novacki” revisa as
informações financeiras para tomada de decisões. A Administração da
“Novacki” identificou os segmentos operacionais, que atendem aos
parâmetros quantitativos e qualitativos de divulgação e representam princi-
palmente canais de venda. 3.3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Consolida o
caixa, os saldos de bancos em conta movimento, aplicações financeiras
resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas de transações e com risco
insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financei-
ras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas
na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. 3.4.
Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros somente são reco-
nhecidos a partir da data em que a “Novacki” se torna parte das disposições
contratuais inerentes. Ativos financeiros como: Empréstimos e Recebíveis,
não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis, que não são co-
tados em um mercado ativo, reconhecidos ao seu valor justo, acrescido de
quaisquer custos de transação atribuíveis no curto prazo, exceto nos casos
aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a doze meses após a
data de balanço. Após o reconhecimento inicial os empréstimos e recebíveis
são medidos pelo custo amortizado por meio do método da taxa efetiva de
juros, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os
principais ativos financeiros são: caixa e equivalentes de caixa, investimen-
tos em aplicações financeiras e contas a receber de clientes, assim como os
passivos financeiros determinados pelas contas a pagar, fornecedores,
empréstimos e financiamentos bancários. Os empréstimos e recebíveis são
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de
juros. Avaliação da recuperabilidade “impairment” de ativos financeiros a
cada data de balanço, visam detectar evidências de que um ou mais eventos
tenham ocorrido após o reconhecimento inicial, impactando negativamente o
fluxo estimado de caixa futuro do investimento. Evidências que contemplam
o histórico de perdas, considerando individualmente as circunstâncias e a
avaliação dos assessores jurídicos, reconhecendo as diferenças apuradas
na demonstração do resultado. 3.5. Ajustes a Valor Presente: Os ativos e
passivos decorrentes de operações de curto prazo, quando relevante, foram
ajustados a valor presente com base em taxas de desconto que reflitam as
melhores avaliações de mercado. A mensuração do ajuste a valor presente
foi realizada em base exponencial “pro rata die”, a partir da origem de cada
transação. As reversões dos ajustes dos ativos e passivos foram contabili-
zadas como receitas ou despesas financeiras. 3.6. Provisões: Provisões
são reconhecidas quando a “Novacki” tem uma obrigação presente, legal ou
não, em consequência de um evento passado, é provável que recursos eco-
nômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação, e uma estimativa
confiável do valor da obrigação possa ser reconhecida. 3.6.1. Provisões
para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas: A “Novacki” é parte em di-
versos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas
para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais
é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência
ou obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da pro-
babilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierar-
quia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação
dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar
em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição apli-
cável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.7.
Contas a Receber de Clientes: Recebíveis representados por títulos ou
duplicatas a receber de clientes, correspondentes substancialmente pela
venda de mercadorias ou de prestação de serviços no curso normal das
atividades da “Novacki”, e estão apresentadas a valores de custo amortiza-
do no curto prazo. Registrados pelo valor faturado ajustado a valor presente
quando aplicável, deduzidas das perdas estimadas em créditos de liquida-
ção duvidosa. A “Novacki” adota procedimentos e análises para estabelecer
limites de crédito e, substancialmente, não exige garantias reais de seus
clientes. Em caso de inadimplência, esforços de cobrança são efetuados,
incluindo contatos diretos com os clientes e cobrança através de terceiros.
Caso esses esforços não sejam suficientes, medidas judiciais são conside-
radas e os títulos são classificados para o não circulante, sendo registrada
uma perda estimada em créditos de liquidação duvidosa em contrapartida as
despesas com vendas na demonstração do resultado. Os títulos são baixa-
dos contra a provisão a medida em que a Administração considera que estes
não são mais recuperáveis após ser tomado todas as medidas cabíveis para
recebê-los. 3.8. Empréstimos e Recebíveis: Apresentados como passivos
e ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cota-
dos no mercado ativo. Tais passivos e ativos são reconhecidos inicialmente
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.
Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são avaliados
pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, deduzidos de
qualquer perda por redução ao valor recuperável. 3.9. Estoques: São avali-
ados ao custo médio ponderado de aquisição ou formação e inferiores aos
valores de mercado. O custo dos produtos acabados, inclui matérias primas
adquiridas, mão de obra, custo de produção, transporte e armazenagem, que
estão relacionados a todos os processos necessários para a colocação dos

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Findos em
31/12/2017 e de 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

NE       31/12/2017       31/12/2016
Receita Operacional Bruta 20 224.653.713,90 219.783.496,03
Vendas de Produtos e Serviços 224.653.713,90 219.783.496,03
Deduções de Vendas (67.867.054,77) (68.166.736,90)
Impostos e Contribuições 65.822.487,53 66.038.495,34
Devoluções de Vendas 2.044.567,24 2.128.241,56
Receita Operacional Líquida 156.786.659,13 151.616.759,13
Custo dos Produtos Vendidos (114.383.055,79)(117.949.379,64)
Lucro Bruto 42.403.603,34 33.667.379,49
Despesas/Receitas Operacionais (10.361.412,38) (12.672.286,12)
Despesas Administrativas (6.582.909,06) (7.031.026,93)
Despesas Comerciais (18.406.319,67) (18.766.201,87)
Despesas Tributárias (139.056,24) (144.752,13)
Outras Receitas 21 14.766.872,59 13.269.694,81
Lucro Antes Resultado Financeiro 32.042.190,96 20.995.093,37
Despesas Financeiras Líquidas (23.354.344,93) (19.495.092,02)
Despesas Financeiras (23.946.047,55) (20.207.927,16)
Receitas Financeiras 591.702,62 712.835,14
Resultado Antes Tributação 8.687.846,03 1.500.001,35
Contribuição Social e
  Imposto de Renda Correntes - -
CSLL - -
IRPJ - -
Lucro Líquido do Exercício 8.687.846,03 1.500.001,35
Lucro básico e diluído por ações em reais 86,88 15,00
LAJIDA (EBITDA)
Lucro Líquido 8.687.846,03 1.500.001,35
Despesas Financeiras Líquidas 23.354.344,93 19.495.092,02
Depreciações/Amortizações - -
Total 32.042.190,96 20.995.093,37
Receita Operacional Líquida - ROL 156.786.659,13 151.616.759,13
Margem LAJIDA (EBITDA) sobre ROL 20,44% 13,85%

Demonstração do Resultado Abrangente dos Exercícios Findos em
31/12/2017 e de 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

      31/12/2017       31/12/2016
Lucro Líquido do Exercício 8.687.846,03 1.500.001,35
Outros Resultados Abrangentes - -
Total dos Resultados
  Abrangentes do Exercício 8.687.846,03 1.500.001,35

1. Fluxos de Caixa       31/12/2017       31/12/2016
  Atividades Operacionais: (6.244.543,34) (6.885.854,00)
Resultado líquido do exercício 8.687.846,03 1.500.001,35
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades
  geradas pelas atividades operacionais:
Resultado baixas bens imobilizado 433.312,31 179.819,46
Outros Ajustes (15.365.701,68) (8.565.674,81)
Variação dos Ativos e Passivos 12.942.386,01 11.323.002,10
Aumento/Diminuição de Ativos: (11.222.206,10) (3.821.002,81)
Contas a Receber de Clientes (5.663.409,97) (6.730.824,65)
Créditos com Partes Relacionadas (4.968.155,70) 7.600.993,74
Estoques (2.294.257,35) (2.943.849,95)
Outros Ativos 1.703.616,92 (1.747.321,95)
Aumento/Diminuição de Passivos: 24.164.592,11 15.144.004,91
Contas a Pagar/Fornecedores 19.932.393,86 1.038.802,05
Obrigações Sociais e Tributárias 5.947.469,95 17.149.469,51
Contas a Pagar partes relacionadas (1.715.271,70) (3.044.266,65)
Caixa Líquido Obtido
  nas Atividades Operacionais 6.697.842,67 4.437.148,10
2. Fluxo de Caixa Atividades de Investimentos:
Aquisições bens imobilizado (651.664,89) 31.134,25
Aumento/diminuição de investimentos (29.012,44) (8.557,55)
Caixa Líquido Aplicados
  nas Atividades de Investimentos (680.677,33) 22.576,70
3. Fluxo de Caixa Atividades de Financiamentos:
Empréstimos/Financiamentos Obtidos 4.000.000,00 6.257.245,69
Empréstimos/Financiamentos
  quitados no período (11.238.205,67) (12.484.482,00)
Caixa Líquido Obtido nas
 Atividades de Financiamentos (7.238.205,67) (6.227.236,31)
4. Variação Líquida de Caixa (1.221.040,33) (1.767.511,51)
5. Caixa e Equivalente ao Caixa
  no Início Exercício 2.424.135,81 4.191.647,32
6. Caixa e Equivalente ao Caixa
  no Final Exercício 1.203.095,48 2.424.135,81

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Acionistas e Administradores Novacki Papel e Embalagens S/A. São
Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Novacki
Papel e Embalagens S/A (Companhia), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo
das principais práticas e políticas contábeis e demais notas explicativas. Em
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, apresentam
adequadamente em todos os seus aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Companhia, em 31 de dezembro de 2017, o de-
sempenho de suas operações e seu respectivo fluxo de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independen-
tes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de
auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento, foram os mais sig-
nificativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre es-
ses assuntos. Determinamos que os assuntos descritos abaixo são os prin-
cipais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Ênfa-
se: A Companhia mantém impostos e contribuições em atraso como por
exemplo: INSS, FGTS, IRRF Sobre Salários e Contribuições Sindicais a
Recolher, de seus funcionários, INSS Sobre Receita Bruta, gerados em
substituição às contribuições previdenciárias patronais previstas na Lei nº
8212/91, artigo 22, I e II, PIS e COFINS a Recolher, IPI e ICMS a Recolher,
às Notas Explicativas nº 16 e 17, reconhecidos pelos seus valores históri-
cos, que não estão devidamente atualizados até a data destas demonstra-
ções financeiras. Procedimentos adotados pela empresa que em decorrência
da falta de informações detalhadas não nos foi possível, avaliar o montante
desses encargos e de seus efeitos fiscais em relação as demonstrações
financeiras deste período. Ainda conforme Nota Explicativa nº 9, item “esto-
ques”, a Companhia não confirmou formalmente, procedimentos relaciona-
dos ao inventário físico dos bens que compõe esta conta no período, exceto
pela apresentação dos livros de registros de inventários, comparativamente
aos saldos contábeis desses estoques, fato que não foi possível mensurar
os efeitos decorrentes de avaliações dos custos apresentados, comparati-
vamente aos resultados divulgados nestas demonstrações contábeis. Como
nossa auditoria conduziu esse assunto: Avaliamos o desenho e a
implementação dos controles internos contábeis relacionados à identifica-
ção, avaliação da probabilidade de êxito dessas ações e ao registro dos
processos judiciais. Avaliamos também a suficiência do reconhecimento dos

valores de contingências divulgados nessas demonstrações financeiras, por
meio de análise dos critérios e premissas utilizados para mensuração, reco-
nhecimento e divulgação desses valores, que levaram em consideração as
avaliações preparadas pelos assessores jurídicos da Companhia obtidas,
quando aplicável, por meio de confirmação externa dos processos, valores
e classificações de risco, bem como dados e informações históricas dispo-
níveis. Avaliamos também se as divulgações efetuadas nas demonstrações
financeiras estão de acordo com as normas aplicáveis e fornecem informa-
ções sobre a natureza, exposição e os valores em risco, provisionados,
sobre os principais processos envolvendo a Companhia. Ainda como parte
dos nossos procedimentos, avaliamos o desenho da efetividade operacional
dos controles internos relacionados, mitigando o risco de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, resultando na comunicação tempestiva aos
seus administradores, especificamente em relação a determinação da
materialidade, o efeito de distorções não corrigidas, assim como os reflexos
nas contas contábeis, não obtendo resultado satisfatório, até a conclusão
de nossos trabalhos. Outros assuntos: Outras informações que acompa-
nham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administra-
ção da Companhia é responsável por essas outras informações que compre-
endem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão
com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, so-
mos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este res-
peito.  Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações con-
tábeis: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessário para permitir a elaboração dessas demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Na elaboração dessas demonstrações financeiras,
a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia,
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela administração da Companhia são aqueles com res-
ponsabilidades pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenci-

ar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usu-
ários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceti-
cismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financei-
ras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta à tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envol-
ver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos contro-
les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Compa-
nhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
que existe incerteza, devemos chamar atenção em nosso relatório de au-
ditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futu-
ras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstra-
ções contábeis representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significa-
tivas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornece-
mos também à administração, declaração de que cumprimos com as exi-
gências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de indepen-
dência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos
que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo,
quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram
objeto de comunicação com administração, determinamos aqueles que
foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstra-
ções financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem
os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em
nosso relatório de auditoria, a menos que a lei ou regulamento tenha proi-
bido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extre-
mamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado
em relatório porque as consequências adversas de tal comunicação po-
dem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comu-
nicação para o interesse público.

São José dos Pinhais, 29 de janeiro de 2018
Evaldo Kuss - CO.CRC-PR nº 053.637/0-0

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2017. Mauro Novacki  - Diretor Presidente - CPF 108.902.629-34
Vera Yvone Coradin Novacki-Diretora Vice Presidente - CPF 193.561.299-91

Tadeu José Pacheco
Contador: CRC-PR 055047/O-3/S-SP - CPF 485.876.809-00

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2018

RESCISÃO POR ABANDONO DE EMPREGO
Empresa possui funcionária que não comparece no serviço há 15 dias, 
como proceder com a rescisão por abandono ao emprego? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA EXERCER UMA DETERMINADA FUNÇÃO É OBRIGATÓRIO 
TER CONCLUÍDO O CURSO SUPERIOR, EXISTE ALGUMA TABELA OU 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA?

Esclarecemos que não há uma relação específica de funções que exijam 
formação superior concluída, contudo, em princípio, poderá o CBO da 
atividade indicar esta obrigação, as profissões regulamentadas e os 
cargos de analistas deverão ter curso superior concluído.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Contratação por um período de 02 meses para cobrir demanda 
de serviço, como deve ser a contratação? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ABONOS DE QUALQUER NATUREZA
Conforme a reforma trabalhista, as importâncias, ainda que habituais, 
pagas a título de prêmio, abono, não constituem base de incidência 
de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Há incidência do 
IRRF? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIOS QUE JÁ SÃO APOSENTADOS, QUANDO SE AFASTAM 
POR DOENÇA POR MAIS DE 15 DIAS, PRECISAM PASSAR PELA 
PERÍCIA DO INSS?

Em relação aos trabalhadores aposentados que se afastam em decorrência 
de doença, caberá ao empregador pagar os 15 dias iniciais. Esse trabalha-
dor não deverá solicitar perícia, vez que não poderá receber auxílio-doença 
em conjunto com aposentadoria. Decreto 3048/99, artigo 167, I

PAGAMENTO DO SALÁRIO NA RESCISÃO
Quando a rescisão é no último dia do mês, devemos limitar o pagamento ao 
quinto dia útil uma vez que o salário está integralmente na rescisão ou pode-
-se pagar no 10º dia? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

1ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1002621-68.2015.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa 
Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MIRAMAR DOS SANTOS ME, CNPJ 07.290.540/0001-04, Rua Domingos Pereda, 617, CASA 2, Vila 
Zat, CEP 02975-030, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Comip Comercial Ipiranga de Peças Ltda, alegando em síntese: a 
exequente é credora do título executivo extrajudicial cheque nº AA000178, no valor de R$ 4.120,00; 
datado de 28/11/2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para comparecer neste juízo, sediado à Rua Tomás Ramos Jordão, 101, 3º 
andar - Sala 309, Freguesia do Ó - CEP 02736-000, Fone: (11) 3992-5294, São Paulo-SP - E-mail: 
Nossa_sra_ocv@tjsp.jus.Br, e para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 (três) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância de R$ 
4.278,25, nos termos do artigo 827, que deverá ser devidamente corrigida, acrescida de juros de mora, 
custas processuais e honorários advocatícios, ou querendo, ofereça embargos no prazo legal, bem como 
atualize seus dados para que possa ser notificado dos ulteriores termos do processo, e que deverá 
comparecer, sob pena de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de agosto de 2017. 

Hotel Majestic S/A  -C.N.P.J - 43.121.946/0001-19
Convocação: Assembléias Gerais Ordinária E Extraordinária

São convocados os Senhores Acionistas a se reunir em AGOE, que se realizarão no dia 21/04/18, às 10:30 hs, na sede social, na Praça Dr. 
Vicente Rizzo, 160, nesta cidade de Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar: I – Ordinária: a) prestação de contas dos Administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/17; b) destinação do lucro líquido do 
exercício findo e distribuição de dividendos; c) assuntos gerais. II – Extraordinária: a) exame e deliberações a respeito da proposta da Diretoria 
para elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros acumulados; b) alteração parcial do estatuto, no tocante ao capital 
social. Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/17. Águas de Lindóia, 21/02/18. José Artur Bernardi - Diretor Presidente. (22, 23 e 24/02/2018)

Vinicius Andrade (*)

Os estádios da Rússia estão 
quase abrindo os portões e essa 
pode ser a nossa hora de marcar 
muitos pontos, em vendas. 

Em 2018, nada indica que o 
e-commerce sofrerá um 7x1, 
muito pelo contrário. Dados 
da ABComm, Associação Bra-
sileira de Comércio Eletrônico, 
mostram que em 2017 foi regis-
trado um crescimento de 12% 
sobre 2016 e um tíquete médio 
de R$ 294. As estimativas para 
2018 são que o tíquete médio 
alcance o valor de R$ 310. 

Aqueles que têm o objetivo de 
aproveitar este momento para 
alavancar suas lojas virtuais já 
devem montar seu estoque. O 
ideal é, nesse exato momento, 
já ter feito pedidos para seus 
fornecedores. Grandes marcas 
que fazem produtos ofi ciais, por 
exemplo, aceitam apenas pedi-
dos em grandes quantidades 
e com bastante antecedência. 

Uma ótima alternativa para 
aproveitar este período é ven-
der produtos personalizados, já 
que oferecem uma maior gama 
de possibilidades. Além disso, 
eles permitem custos mais 
baixos e sem dependência dos 
fornecedores ofi ciais. Nesse 
caso, o ideal é começar agora a 
criação das peças personaliza-
das e encontrar um fornecedor 
parceiro para realizar a produ-
ção. Vender pela internet traz a 
facilidade de efetuar a criação 
e envio somente sob demanda, 
de forma a evitar um estoque 
excessivo.

O ponto de atenção principal 
devem ser as leis de direitos 

autorais. Por exemplo, o uso de 
símbolos e elementos ofi ciais, 
como logo das Confederações, 
símbolo da FIFA, etc. O uso 
indevido destes símbolos pode 
causar transtornos e multas. 
É importante fi car atento para 
não causar uma dor de cabeça 
que poderia ter sido evitada. 

Uma boa saída neste meio são 
as camisetas e bonés, produtos 
que sempre possuem muita 
venda em datas especiais, em 
específi co quando falamos do 
maior evento do mundo, a 
Copa. Vender uma camiseta 
personalizada simbolizando a 
tradicional “amarelinha” é uma 
ótima opção, podendo até mes-
mo fazer um combo camiseta e 
boné, por exemplo.

Para fi nalizar, friso que mais 
do que trabalhar por uma maior 
variedade de produtos, o impor-
tante é oferecer o mesmo para 
muitas pessoas. Portanto, é 
importante ampliar os anúncios 
para todo o Brasil, de modo a 
atingir o maior público possível. 
A oferta de produtos de outras 
nacionalidades pode também 
incrementar as vendas, dado 
que no Brasil temos grandes 
colônias de outros países. 

O e-commerce vive um mo-
mento de crescimento, então 
não vamos “mexer no time 
que está ganhando” e sim 
potencializá-lo. Vamos para o 
campo com confi ança, na busca 
de mais uma estrela e muitas 
vendas. 

(*) - É CEO da Vesteer, maior 
plataforma de criação, venda 

e distribuição de produtos 
personalizados em todo o Brasil.

Personalizados na 
Copa. Como aproveitar 

este momento
Divulgação
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: OTACÍLIO PEREIRA DOS SANTOS,
varredor, nascido em Teresinha (2º Cartório) - PI, no dia 24/12/1959, residente e domi-

de Maria Pereira da Silva Santos. A pretendente: ROSALENI FERREIRA CAMPOS, 

O pretendente: EDUARDO CARVALHO BRAGA, -
ciante, nascido em Feira de Santana - BA, no dia 02/12/1975, residente e domiciliado 

de Carvalho Braga. A pretendente: JOELMA SOARES DE SOUZA, estado civil sol-

O pretendente: ANTONIO ILDEMAR MACIEL PEREIRA, -

Sebastiana Maciel Pereira. A pretendente: LUCIANE APARECIDA ORTEGA, estado 

O pretendente: MARCELO MANOEL DE SOUSA TEIXEIRA, estado civil solteiro, 
-

de Sousa Teixeira. A pretendente: HELLEN CRISTINE SILVERIO, estado civil solteira, 

das Merces Silverio.

O pretendente: LUÍS CARLOS DE MELLO,

 BÁR-
BARA RAQUEL DE PÁDUA, 

O pretendente: CLEBER NARDOTTO MAYO,
nascido em Caieiras - SP, no dia 15/12/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 

-
dente: NATHIELE SOUZA DANTAS, 

O pretendente: JONATHAN DA SILVA ALVES LOPES,

 LUANA FELIX SOUTO, 

dos Santos Souto.

O pretendente: EDIVO VIDAL DE CASTRO,

de Castro. A pretendente: MARIA SILVANA VIDAL, 

O pretendente: AMÉRICO JOÃO BOSCO DO CARMO, estado civil divorciado, pro-

 LILIAN APARECIDA LUSTOSA, estado 

O pretendente: LEONARDO BIFON,

 
GABRIELLA DE BARROS NOGUEIRA, 

Isabel Cristina de Barros.

O pretendente: RONALD MASCARENHAS DANTAS,

 INDRID GATINONE SZEBENY, 

O pretendente: DENIS NIUBO BACCEI, -

A pretendente: LUCIANE CYPRIANO LARANGEIRA, 

O pretendente: DAVID AGUIAR,
nesta Capital, Saúde - SP, no dia 02/12/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 

 
GABRIELA APARECIDA MESSIAS, -
das, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 17/08/1991, residente e domiciliada 

O pretendente: LEONARDO DE OLIVEIRA MANZINI,
-

Oliveira. A pretendente: BEATRIZ SOUSA GOMES, 

O pretendente: LINCOLN HIRATA,
-

pretendente: CIRLEI APARECIDA LOPES, 

O pretendente: FERNANDO CASTAGNA PINTO, -
nete de loja, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 27/12/1981, residente 

Castagna Pinto. A pretendente: MARIA CRISTIANA TEIXEIRA PONTES, estado civil 

O pretendente: ANDRÉ CITRINITI DAVID,
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 20/05/1985, residente e domiciliado 

 DARCIANA CICONE DA MATA, estado civil solteira, 

O pretendente: PAULO EDUARDO RIBEIRO GONÇALVES, -

Silva. A pretendente: SANDRA MARIA DOS SANTOS, 

e de Maria do Carmo Santos.

O pretendente: THIAGO ARAUJO NASCIMENTO,

 VALÉRIA DUARTE DE PAULA, estado civil 

O pretendente: ALOISIO FRANCO TABANELA COELHO,

-
dente: FELIPE BRITO MARTINS DA SILVA, 

Martins da Silva e de Fabiana Maria Biana Brito.

O pretendente: VALMIR APARECIDO DE SOUZA FILHO,

JULIA PARADISO 
GONÇALVES,

O pretendente: HENRIQUE PEREIRA GIBILISCO DA SILVA,

Floriano Pereira. A pretendente: GABRIELLI DE SOUSA SANTOS,

O pretendente: MURILO BUSNARDO COLPACHI,

VIVIAN 
GOMES MENDES,

26º Subdistrito - Vila Prudente 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DANIEL CELANTI GRANCONATO,

DANIELY APARECIDA DA CRUZ FOGAÇA, solteira, 

O pretendente: THIAGO MOREIRA SALLES COSTA,

THAIS HEREDIA FIGUEIREDO,

O pretendente: THIAGO ARAGÃO SOUSA,

pretendente: EDUARDA MARTINS PEROVANO,

Martins Perovano.

O pretendente: LEONARDO GRIZ CARVALHEIRA,

Carvalheira. A pretendente: ARÍCIA SALVI,

O pretendente: HUGO FUNARO,

MARCELA MIRANDA GOMES,

Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência 
da pretendente.

O pretendente: RODOLFO DINIS RIGATO,

CAMILA 
DIAS CARON,

O pretendente: TARSO AUGUSTO DE OMENA MICHILES,

Michiles. A pretendente: MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS, solteira, 

Tamassia Santos.

O pretendente: DANIEL AMORIM COSSETTI,

pretendente: ANA PAULA FISCHER,

O pretendente: LEANDRO FILGUEIRAS,

ÉRIKA ATAIDE BUSSACARINI,

O pretendente: ARTHUR OKIDO ARAKAKI,

NATÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS,

28º Subdistrito - Jardim Paulista
- 

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: SAULO SEITIRO OKADA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 

JANAINA HAKAMADA, nacionalidade brasileira, 

H

O pretendente: MARCONI MORAIS DE FREITAS, nacionalidade brasileira, estado civil 

Maria Aparecida Morais de Freitas. A pretendente: ALINE FRANCIELLE DO CARMO, 

O pretendente: PEDRO AUGUSTO BARBOSA TAFNER JORGE, nacionalidade brasileira, 

-
ISABELLA MALDI MOTTA, nacionalidade 

Carla Maldi Motta.

O pretendente: PHILIP KUNDE BRAUNSTEIN, nacionalidade brasileira, estado civil 

PRISCILA PO YEE CHEUNG, nacionalidade bra-

O pretendente: VINÍCIUS DORNELLES LUFT, nacionalidade brasileira, estado civil sol-

MARIANA CRISTINA REGRA, nacionalidade brasileira, 

O pretendente: TIAGO SILVA MASCARENHAS, nacionalidade brasileira, estado civil 

RENATA DA CUNHA PIRES, nacionalidade 

de Marilia Horaida Cunha Pires.

O pretendente: BENJAMIN HALE CRYSTAL, nacionalidade americana, estado civil solteiro, 

ELISE CALIXTO DE SOUZA, nacionalidade 

O pretendente: SÉRGIO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 

PATRÍCIA BRITO, 

O pretendente: THIAGO RODRIGUES ZAFALON, nacionalidade brasileira, estado civil 

MARCELA SILVA CALSA, nacionalidade 

O pretendente: LUCAS EDUARDO RIBEIRO FARIA, nacionalidade brasileira, estado 

pretendente: JAENE CRISTINA LORENA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: MATTHEW AARON RICHMOND, de nacionalidade britanica, solteiro, geó-

EVELIN BONFIM RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, solteira, jornalista, natural de 

2ª VC - Capital. - -85.2018. 
8.26.0100. O(A) (a) 2

(a). CELINA HELENA DESTEFANI 
TOLEDO (CPF 569.428.508- , que AMC – -lhe uma ação 

, condenando-a 
$  a executada em lugar ignorado, 

 

CPC, A, independentemente 
dias supra, par

 

ABANDONO DE EMPREGO 
A&S MOVEIS E DECORAÇÔES LTDA, , nº , 
convida o Sr. JOHNN KENNEDY SILVA SANTOS, portador da CTPS nº 092061 –  

-SP
23/12/2017 48 horas 

 de , 
22/02/2018.  

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Reunião de Diretoria realizada em 15 de Janeiro de 2018
Data, Horário: às 10 horas do dia 15/01/2018. Local: sede social. Presença: Totalidade. Convocação: 
Dispensada. Ordem do Dia, Deliberações e Comentários: Deliberar sobre (i) a abertura de filial da 
Companhia na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Após as discussões relativas às matérias 
constantes da Ordem do Dia, os Diretores, nos termos do Artigo 2º, do Estatuto Social da Companhia, 
aprovaram por unanimidade (i) a abertura de filial da Companhia na Cidade de São Paulo/SP, na Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 700, 19º andar - Itaim Bibi, autorizando que sejam adotadas 
todas as providências necessárias perante os órgãos públicos competentes para implementação da 
referida deliberação. Encerramento: A ata foi lida aprovada e assinada por todos os presentes. São 
Paulo, 15/01/2018. Assinaturas: Presidente da Mesa, Ryo Miyajima. Secretária da Mesa, Gabriela 
de Magalhães Gabriel Doubek. Jucesp sob o NIRE 3590545010-7 e registrada sob o nº 87.332/18-8 
em 20/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.netjen.com.brnetjen@netjen.com.br

Homem de 31 anos estava com tumor cerebral de 1,87 kg.

Um indiano foi submetido 
a uma cirurgia de risco para 
retirar um tumor cerebral de 
1,87 kg, considerado “o maior 
do mundo”. O procedimento 
foi realiado na  quarta-feira 
(14), em um hospital em 
Mumbai, na Índia. 

Santlal Pal, 31 anos, do esta-
do de Uttar Pradesh, foi ope-
rado por cirurgiões do hospital 
BYL Nair, após autoridades de 
saúde das cidades de Varanasi 
e Allahabad negarem ajuda 
ao homem por considerarem 
a cirurgia muito arriscada. O 
tumor do indiano aparentava 
ser o maior deste tipo e não 
há relato de cirurgias desse 
tipo no mundo, segundo 
informações da agência de 
notícias Ians. 

Trimurti Nadkarni, profes-
sor e chefe do Departamento 
de Neurocirurgia do Hospital 

BYL Nair, declarou que o 
paciente foi internado em 
fevereiro, por chegar ao hos-
pital com “duas cabeças”, uma 
sobreposta à outra. Sentindo 
fortes dores de cabeça, o 
indiano foi submetido a uma 
série de exames, e apenas 
na tomografia foi possível 
visualizar que o tumor teria 
se desenvolvido em ambos os 
lados do cérebro atráves dos 
ossos do crânio. 

“Nos dias seguintes, Santlal 
Pal permaneceu em terapia 
intensiva com respiração 
assistida”, contou Nadkarni. 
Os chefes do hospital indiano 
garantiram que foi o maior 
tumor retirado (30x30x20 
cm), superando o caso de 
outro paciente que realizou a 
cirurgia em 2002 no hospital 
KEM em Pune, com um tumor 
de 1,4 kg (ANSA).

Companhia Vale do Rio Roosevelt - CNPJ/MF Nº 03.528.098/0001-42-NIRE 35.300.461.061
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da Companhia Vale do Rio Roosevelt, para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária a realizar-se às 9:00 horas do dia 12 de março de 2018, na sede social, na Rua Doutor Luiz Migliano, 1986,
11º andar, sala 1105, Jardim Caboré, CEP 05711-001, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: (a) exame, discussão e votação da Proposta da Diretoria visando: (i) o resgate da totalidade das ações preferenciais
Classe A, da totalidade das ações preferenciais Classe B e da totalidade das ações preferenciais Classe C do capital da Companhia,
atualmente em circulação, sem a redução do capital social; (ii) a consequente alteração dos artigos 5º, 6º e item 4 do artigo
35, exclusão do artigo 37 e renumeração dos demais artigos do Estatuto Social; e (b) outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2018. p. Sergio Casali Prandini. Presidente do Conselho de Administração. (23.24.27/02/2018)

Companhia Vale do Rio Roosevelt-CNPJ/MF Nº 03.528.098/0001-42-NIRE 35.300.461.061
Convocação - Assembleias Especiais

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas detentores de ações preferenciais Classe A, de ações preferen-
ciais Classe B e de ações preferenciais Classe C do capital social da Companhia Vale do Rio Roosevelt, para se
reunirem em Assembleias Especiais a realizarem-se, cumulativamente, às 15:00 horas do dia 13 de março de 2018,
na sede social, na Rua Doutor Luiz Migliano, 1986, 11º andar, sala 1105, Jardim Caboré, CEP 05711-001, em São
Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem a respeito do resgate da totalidade das ações preferenciais Classe
A, da totalidade das ações preferenciais Classe B e da totalidade das ações preferenciais Classe C do capital da
Companhia, atualmente em circulação, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2018. p. Sergio Casali Prandini. Presidente do Conselho de Administração. (23.24.27/02/2018)

Médicos retiram ‘maior tumor 
do mundo’ em paciente na Índia

ANSA
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