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“Não odeies o teu 
inimigo, porque, se 
o fazes, és de algum 
modo o seu escravo. 
O teu ódio nunca será 
melhor do que a tua 
paz”.
Jorge Luis Borges (1899/1986)
Escritor argentino

Grupo de trabalho vai discutir revisão 
do contrato de Itaipu

O Ministério de Minas e Energia criou um grupo 
de trabalho para coordenar os estudos do processo 
de revisão do tratado da Hidrelétrica Binacional 
Itaipu. O grupo será  formado por membros da 
pasta de Minas e Energia e terá prazo de 60 dias 
para apresentar um plano de trabalho com as 
etapas necessárias para conclusão dos estudos. O 
trabalho recairá sobre o Anexo C do tratado, que 

trata da parte financeira do acordo. Assinado em 
1973, o ele prevê que, em 2023, haverá revisão 
dos valores para venda da energia produzida 
pela usina.

Tanto o Brasil quanto o Paraguai têm direito a 50% 
da energia produzida, mas parte da eletricidade des-
tinada ao país vizinho é vendida para o Brasil. Entre 
outros pontos, a discussão sobre a revisão do Anexo 
C vai recair sobre o custo da tarifa e a possibilidade 
de a energia da usina ser vendida a qualquer com-
prador, e não somente a Brasil e Paraguai. Depois 

dessa data, nova revisão só ocorrerá em 2073.
A energia vendida ao Brasil abastece clientes 

nas regiões Sul e Sudeste. Uma redução no volume 
ofertado ao Brasil ou o aumento no preço cobrado 
pela energia importada poderiam afetar a tarifa 
de energia elétrica no Brasil. A Usina de Itaipu 
Binacional é líder mundial na geração de energia 
limpa e renovável, com 20 unidades geradoras e 
14 mil MW de potência instalada. Atualmente, a 
usina responde por 17% do mercado brasileiro de 
eletricidade e 85% do consumo paraguaio (ABr).

O presidente Jair Bol-
sonaro e a equipe 
econômica do gover-

no decidiram que a proposta 
de reforma da Previdência 
fixará uma idade mínima de 
65 anos para aposentadoria 
de homens e 62 anos para 
mulheres, com um período 
de transição de 12 anos. 
A proposta de reforma do 
sistema previdenciário será 
encaminhada ao Congresso 
na próxima quarta-feira 
(20).

As informações são do 
secretário especial da Pre-

Previdência: governo fi xa 
idade mínima de 65 anos para 
homens e 62 para mulheres

vidência, Rogério Marinho, 
ao final da reunião com o 
presidente, no Palácio da 
Alvorada. Foram cerca de 
duas horas de reunião, com a 
participação dos ministros da 
Economia, Paulo Guedes; da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni; 
e da Secretaria de Governo, 
Carlos Alberto dos Santos 
Cruz.

Marinho disse que a equipe 
econômica defendeu uma 
idade mínima de 65 anos para 
homens e para mulheres. Já 
o presidente discordava da 
idade mínima das mulheres: 

queria 60 anos. Além disso, o 
tempo de transição desejado 
pelos economistas era de dez 
anos, algo também negociado 
por Bolsonaro, que queria 20 
anos de transição. No final, o 
consenso ficou em 12 anos.

Depois de assinar o texto da 
reforma, na próxima quarta-
-feira, Bolsonaro vai fazer um 
pronunciamento à nação para 
explicar a necessidade de 
mudar as regras para aposen-
tadoria no país. “O presidente 
fará um pronunciamento à 
nação, explicando de que 
forma essa nova Previdência 

vai ser encaminhada ao Con-
gresso para ser discutida. E 
esperamos que seja aprovada 
brevemente”, disse Marinho.

O governo calcula que a 
reforma vai permitir uma 

economia de R$ 1 trilhão 
nos próximos dez anos. Por 
se tratar de uma proposta 
de emenda constitucional 
(PEC), a reforma da Previ-
dência precisa ser votada 

em dois turnos na Câmara 
e depois no Senado, com 
apoio de no mínimo dois 
terços dos deputados e dos 
senadores em cada votação 
(ABr).

A proposta de reforma do sistema previdenciário será encaminhada ao

Congresso na próxima quarta-feira (20).

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
afi rmou ontem (14) que as 
suspeitas de que, nas últimas 
eleições, o PSL repassou re-
cursos eleitorais a candidatos 
“laranjas” são investigadas. 
Segundo ele, a apuração foi 
determinada pelo presidente 
da República e disse que as res-
ponsabilidades serão defi nidas.

“O presidente Jair Bolsonaro 
proferiu uma determinação e ela 
está sendo cumprida. Os fatos 
vão ser apurados e, após as in-
vestigações, eventuais respon-
sabilidades vão ser defi nidas”, 
disse o ministro após participar, 
em Brasília, de evento organi-
zado pela Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados (Enfam).

De acordo com informações 
publicadas na imprensa, o PSL 
é suspeito de repassar recursos 
públicos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha a 
candidaturas de “laranjas”. Em 
entrevista concedida à TV Re-
cord, Bolsonaro disse que apoia 
a investigação sobre fi liados 

Ministro da Justiça e 

Segurança Pública,

Sergio Moro.

Frango da Perdigão
A Anvisa proibiu a venda de al-

guns lotes de derivados de frango in 
natura da marca Perdigão. O motivo 
é a suspeita de contaminação por 
Salmonella enteritidis, bactéria que 
pode provocar infecção gastrointes-
tinal, quadro que tem como prin-
cipais sintomas dores abdominais, 
diarreia, febre e vômito. O contágio 
pode ocorrer quando os alimentos 
não são completamente fritos, 
cozidos, assados ou manuseados 
conforme descrito nas embalagens.

A fabricante europeia Air-
bus anunciou ontem (14) que 
deixará de produzir o A380, 
o maior avião de passageiros 
do mundo. Em comunicado, 
a empresa informou que fará 
entregas dos últimos exem-
plares em 2021. A decisão foi 
tomada após o maior cliente da 
aeronave, a Emirates, reduzir 
pedidos e ainda substituir o 
A380 por modelos menores e 
mais econômicos. O A380 já 
havia sido abandonado pelas 
principais companhias aéreas. 
No entanto, sua produção che-
gou a ser mantida graças a uma 
redução da fabricação.

“Como resultado dessa deci-
são, não temos uma carteira de 

pedidos substancial do A380 e, 
portanto, nenhuma base para 
sustentar a produção, apesar 
de todos os esforços de vendas 
com outras companhias aéreas 
nos últimos anos. Isso levou ao 
fi m das entregas do A380 em 
2021”, disse o presidente da 
Airbus, Tomas Enders. 

A gigante aérea disse que o 
impacto da decisão foi “ampla-
mente incorporado” nos resul-
tados da empresa em 2018, que 
mostraram um lucro líquido para 
2018 de 3 bilhões de euros, um 
aumento de quase 30% em rela-
ção ao ano anterior. Além disso, 
a Airbus informou que entregará 
entre 880 e 890 novas aeronaves 
comerciais este ano (ANSA).

O último modelo do A380 será entregue em 2021.

Kajuru critica 
privilégios de 
ministros do STF

O senador Jorge Kajuru 
(PSB-GO) usou a tribuna, 
ontem (14), para criticar 
valores destinados a auxílios 
dos ministros do STF, que ele 
considera muito altos. De acor-
do com o parlamentar, além 
dos benefícios com moradia e 
alimentação, que despendem 
um recurso público muito 
acima da média brasileira, os 
ministros ainda contam com 
auxílio-funeral e de natalidade.

Os números, segundo Kajuru, 
assustam: é destinado R$ 1,5 
milhão para auxílio-moradia dos 
11 ministros. Ou seja, uma média 
de R$ 11 mil por mês a cada um. 
Agregado a isso, somam-se R$ 
12 milhões com auxílio-alimen-
tação, cerca de R$ 90 mil por 
mês. “Eu gostaria de saber qual 
é a comida lá. São R$ 12 milhões 
para 11 ministros? Isso é um des-
respeito a uma nação com quase 
15 milhões de desempregados e 
mais de 200 empresas falidas”, 
disse o parlamentar. O senador 
pediu ainda explicação sobre o 
elevado número de funcionários 
por ministro: são em média 222 
para cada membro do STF, disse 
(Ag.Senado).
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ANSA

Dados preliminares do ano 
passado divulgados ontem (14) 
pelo Ministério da Saúde indi-
cam que, dos 5.570 municípios 
brasileiros, 2.751 (49%) não 
atingiram a meta de cobertura 
vacinal contra o sarampo, que 
deve ser igual ou maior que 
95%. Os dados são ainda mais 
preocupantes nos estados que 
registram surto da doença – no 
Pará, 83,3% dos municípios não 
atingiram a meta; em Roraima, 
o índice é 73,3% e, no Amazo-
nas, 50%.

Segundo nota divulgada pela 
pasta, a baixa cobertura vacinal 
e a necessidade de ampliar a 
imunização contra doenças que 
já haviam sido eliminadas ou 
erradicadas, mas que voltaram 
a circular no país, levaram o 
ministro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta, a propor um 
novo pacto sobre vacinação. 
A proposta foi feita ontem 
(14) em reunião da Comissão 
Intergestores Tripartite, que 
conta com representantes 
das secretarias estaduais e 
municipais de Saúde, além do 
governo federal.

O sarampo, que já havia sido erradicado no país,

está voltando a circular.
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Cerca de 80 policiais federais 

participaram da ação.
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oA Polícia Federal defl agrou 
ontem (14) operação para de-
sarticular um suposto esquema 
de corrupção envolvendo médi-
cos ortopedistas que trabalham 
em hospitais públicos no Ceará. 
Entre os alvos da chamada Ope-
ração Fratura Exposta, tam-
bém estão os responsáveis por 
uma importadora de material 
médico-cirúrgico e dirigentes 
da organização social Instituto 
de Saúde e Gestão Hospitalar, 
que administra o Hospital Re-
gional do Cariri.

Cerca de 80 policiais federais 
participaram da ação, cumprin-
do dois mandados de prisão 
temporária e 26 mandados de 
busca e apreensão e de seques-
tro de bens expedidos pela 11ª 
Vara da Justiça Federal. No 
total, 14 suspeitos estão sendo 
investigados. Médicos que tra-
balhavam nos hospitais públicos 
requisitavam produtos superfa-
turados da empresa suspeita de 
integrar o esquema e, em troca, 
recebiam comissões. 

A negociação onerava os 
custos dos procedimentos ci-
rúrgicos feitos pelo SUS e pela 
organização social contratada 
pelo estado do Ceará para ge-
renciar o Hospital do Cariri. As 

O líder do PSL no Senado, 
Major Olímpio (SP), afi rmou 
ontem (14) que as suspeitas 
em torno do repasse irregular 
de recursos de campanha do 
PSL não vão infl uenciar o fun-
cionamento do governo federal. 
Para ele, uma reunião entre o 
presidente Jair Bolsonaro e o 
ministro-chefe da Secretaria 
Geral, Gustavo Bebianno, vai 
esclarecer a situação.

“Eu tenho certeza que no mo-
mento que o ministro Bebianno 
tiver uma reunião pessoal e 
reservada com o presidente, 
tudo vai se esclarecer”, disse 
o senador. Até o momento, 
não há agenda pública prevista 
entre Bolsonaro e Bebianno. A 
Polícia Federal investiga denún-
cia de que o PSL, legenda do 
presidente, repassou recursos 
públicos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
para candidaturas de “laranjas”. 
Presidente da legenda durante 
as eleições, Bebianno é suspeito 
de ter envolvimento no caso. 

Bolsonaro disse que apoia a 
investigação sobre fi liados ao 
PSL por suspeita de terem atu-
ado de forma irregular. Reiterou 
que é uma “minoria” dentro do 
partido que está sob suspeita e 

Líder do PSL no Senado, 

Major Olímpio (SP).
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Em 2018, sarampo teve vacinação 
abaixo da meta em 49% dos municípios

“O índice de vacinação está 
perigosamente baixo. Enquan-
to todos os estados não esti-
verem com níveis elevados de 
vacinação, os caminhos estarão 
abertos para a disseminação 
do vírus”, alertou Mandetta. 
Atualmente, três estados apre-
sentam transmissão do vírus: 
Amazonas, com 9.803 casos 
confirmados; Roraima, com 
355; e Pará, com 62.

De fevereiro de 2018 a 21 
de janeiro deste ano, foram 
confi rmados 10.302 casos da 
doença no Brasil. 

“Com o baixo índice de vacina-
ção e a reentrada do sarampo no 
Brasil, há o risco de perdermos o 
certifi cado de área livre da doen-
ça. Se o Brasil perde, as Amé-
ricas perdem. Se as Américas 
perdem, uma pessoa não pode 
chegar, nem sair do continente 
sem a comprovação de vacina. 
Tem implicações muito grandes 
para todos os ambientes de ne-
gócios, para todas a instâncias 
turísticas, o que signifi ca, em um 
mundo globalizado, restrições 
por questão sanitária”, disse 
Mandetta (ABr).

Airbus encerra produção 
do avião gigante A380

Repasse de recursos no 
PSL não afeta governo

que a Polícia Federal foi encar-
regada de acompanhar o caso. 
“Não são todos, é uma minoria. 
Logo depois da minha eleição, 
eu dei carta branca para apurar 
qualquer tipo de crime de cor-
rupção e lavagem de dinheiro”, 
disse. Major Olímpio admitiu 
que as suspeitas em torno do 
caso geram desconforto, mas 
ressaltou a boa relação entre 
Bolsonaro e Bebianno. O parla-
mentar reforçou que o caso não 
traz “absolutamente nenhum re-
fl exo” para a votação de medidas 
no Congresso Nacional (ABr). 

PF: suspeita de fraude na 
compra de próteses

irregularidades vêm sendo in-
vestigadas desde 2016, a partir 
de notícia-crime apresentada à 
PF. Os investigadores acredi-
tam que as fraudes ocorreram 
entre os anos de 2013 e 2018.

A PF estima que, somente 
entre os anos de 2013 e 2016, 
os investigados movimentaram 
cerca de R$ 1,8 milhão em van-
tagens indevidas. Os envolvidos 
poderão responder pelos cri-
mes de associação criminosa e 
corrupção ativa e passiva, pelos 
quais podem ser condenados 
a penas que variam de 2 a 12 
anos, conforme o nível de par-
ticipação no esquema (ABr).

Suspeitas de “candidaturas 
laranjas” são investigadas

ao PSL, por suspeita de terem 
atuado de forma irregular.

O presidente reiterou que 
é uma “minoria” dentro do 
partido que está sob suspeita 
e que a PF foi encarregada de 
acompanhar o caso. “Não são 
todos, é uma minoria. Logo 
depois da minha eleição, eu 
dei carta branca para apurar 
qualquer tipo de crime de cor-
rupção e lavagem de dinheiro”, 
disse (ABr).
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Ele era temido no 

senado. Podia qualquer 

coisa diziam os colegas 

nos corredores do 

prédio. 

Tinha todos nas mãos, 
principalmente o pre-
sidente da república 

de plantão. Controlava as 
principais comissões e todos 
o temiam. Seus detratores, es-
condidos, é claro, faziam piada 
e diziam que os presidentes 
gostavam tanto dele que até 
governava sem ser mesmo o 
poder executivo. A república 
estava nas mãos desse oligarca, 
que tinha os pés fi ncados no 
poder executivo. 

Homens como ele eram 
chamados carinhosamente 
de “coronel”, um título tão 
antigo quanto a fraqueza do 
poder central. Isso permitia a 
formação de lideranças locais 
focadas nos mais aptos e po-
derosos. O posto de coronel 
era comumente herdado  nas 
cidades mais antigas mediante 
a infl uência natural das famílias 
tradicionais, donas de terras e 
de gado e passava de geração 
para geração. 

O pai sempre preparava o 
fi lho para ser o seu herdeiro 
político. Local e socialmente 
exercia uma série de funções 
que o faziam temido e obede-
cido o que ele devia aos seus 
dotes pessoais e não ideoló-
gicos. Brilhava na capital da 
república com uma miríade de  
assessores de toda ordem. Não 
abria nem a porta do carro que 
o transportava para o Senado.

O senador unia o título de 
chefe do seu clã estadual, 
não só da  família que mas de 
toda uma turma que o seguia 
em função do prestígio na 
república, força política e 
dinheiro obtido não se sabe 
onde. Estava sempre à espreita 
à espera de uma oportunidade 
de se candidatar à presidência 
da república. Por isso mano-
brava o seu partido como se 
fosse uma horda de imbecís 
e corruptos, sempre de boca 
aberta esperando uma fatia de 
poder ou de riqueza. 

Tentou, mais de uma vez, ser 
o delfi m do partido e tentar a 
presidência, mas as oligarquias 
do sudeste, especialmente 
São Paulo e Minas Gerais, 
estavam atentas e punham os 
obstáculos possíveis. Talvez 

melhor mesmo seria continuar 
manipulando a política desde o 
senado, ora na tribuna, ora na 
penumbra. De lá poderia ma-
nipular as marionetes políticas 
do Congresso Nacional e infl uir 
decisivamente no destino dos 
estado e do próprio país. 

Seu escritório, garbosa-
mente chamado de gabinete, 
recebia uma fi la diária de pas-
santes. Uns pedindo para parar 
uma investigação, outros para 
que ajudasse a aprovar uma lei 
que os favorecia, outros ainda 
pequenas sinecuras como 
um emprego público para se 
encostar em algum escaninho 
da imensa máquina de funcio-
nários federais.

Na última eleição milhares de 
pessoas pediam a sua cabeça. 
Até manifestação pública na 
porta de sua residência aconte-
ceu. Algo inédito na história da 
república. O povo não o queria 
mais no poder. Estava expos-
to à mídia e esta insistia em 
atribuir a ele os mal feitos que 
impediam o país de avançar, 
a corrupção de ser combatida 
e os privilégios diminuídos. 
Quase foi linchado por uma 
multidão  que o esperava na 
porta do senado.  

Foi nesta ocasião que Pi-
nheiro Machado disse uma 
de suas mais célebres frases, 
ao ordenar ao cocheiro que o 
apanhara na porta do Palácio 
do Conde dos Arcos e que lhe 
perguntara como deveriam 
sair dali: "Nem tão devagar 
que pareça afronta, nem tão 
depressa que pareça medo!".  

Senador pelo estado do Rio 
Grande do Sul conseguiu mon-
tar um sistema que lhe permitia 
intervir tanto nas decisões dos 
presidentes da república velha 
como do legislativo. Tinha uma 
legião de amigos e de inimigos. 
Não escondia que um dia po-
deria ser morto por causa de 
sua ação no Rio de Janeiro, 
então capital da república dos 
Estados Unidos do Brasil. 

Meses antes, Pinheiro Ma-
chado previra sua própria 
morte em entrevista ao jor-
nalista João do Rio: "Morro na 
luta. Matam-me pelas costas, 
são uns 'pernas fi nas'. Pena 
que não seja no Senado, como 
César.” Foi assassinado no hall 
do Hotel dos Estrangeiros por 
Manso de Paiva, que o apunha-
lou pelas costas.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Programa Conexão Startup Brasil promove 
Laboratório de Modelagem 
@Com a presença de empreendedores, empresários, representantes 

de startups e do setor acadêmico, o Programa Conexão Startup 
Brasil promoveu ontem na sede da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp) um Laboratório de Modelagem.Entre os objetivos 
desta primeira iniciativa está a identifi cação de novos elementos para 
validação do modelo de conexão entre empresas e empreendedores 
dentro do Programa, tais como difi culdades, benefícios, interesses, ge-
ração de valor e forma. Resultado de uma ação conjunta entre a Softex, 
a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq), o Progra-
ma Conexão Startup Brasil refl ete o empenho do Governo Federal em 
apoiar o empreendedorismo (https://www.conexaostartupbrasil.org.br/).

Transformação digital em MPEs
@O Brain, Instituto de Ciência e Tecnologia fundado pela Algar Tele-

com, uma das maiores empresas brasileiras de telecomunicações, 
desenvolveu soluções SaaS (Software as a Service) voltadas para micro 
e pequenas empresas. Lançadas essa semana pela Algar Telecom, as 
tecnologias visam colaborar para que os empresários alavanquem seus 
negócios, sem exigir um alto investimento e burocracia. Soluções SaaS 
são caracterizadas por ofertar serviços tecnológicos por meio de conexão 
com a internet, sem que o cliente precise instalar algum software na sua 
empresa ou comprar equipamentos.

O estilo de vida digital é cada vez mais 
adotado por muitas famílias ao redor do 

mundo e, portanto, a segurança online é um 
tema relevante nas conversas entre pais e fi lhos. 
Uma pesquisa da AVG Online Security sobre a 
independência das crianças no universo digital, 
revelou que mais da metade (57,38%) dos pais 
no Brasil conversam regularmente com os seus 
fi lhos sobre suas atividades online, enquanto 
globalmente esse percentual é de 42%. 

O estudo da AVG constatou ainda que 30,49% 
dos brasileiros têm conversas de tempos em 
tempos com seus fi lhos sobre o que fazem no 
mundo digital. Entre aqueles que não debatem 
muito sobre segurança online, 5,14% dos en-
trevistados afi rmaram que simplesmente não 
querem; 3,72% disseram que não se sentem 
confortáveis; e 3,28% gostariam de fazê-lo, 
porém seus fi lhos não deixam debater o assunto. 

"Para que a internet seja um lugar mais segu-
ro, adultos e crianças precisam ser capazes de 
discutir o que é ter um comportamento online 
apropriado e o que fazer se uma criança se en-
volver em uma atividade que a coloque em uma 
posição desconfortável. Ter conversas abertas 
e honestas é uma das melhores defesas contra 

Mais da metade dos pais no Brasil conversam 
regularmente com seus fi lhos sobre segurança online

seja considerada digitalmente independente, 
a escolha mais popular entre os entrevistados 
no Brasil (33,90%) é 18 anos; em seguida 15 
anos (13,56%) e 19 anos ou mais (12,85%). 
Globalmente, em segundo lugar, a idade para 
13% dos pais é 19 anos; quase 1 em cada 10 
entrevistados em todo o mundo, no entanto, 
consideraria um adolescente de 13 anos di-
gitalmente independente. Já no Brasil, 6,5% 
dos entrevistados consideram 13 anos uma 
idade adequada. No mundo todo, 8% dos pais 
acreditam que menores de 12 anos podem ser 
digitalmente independentes, enquanto entre os 
brasileiros esse percentual é de 5,08%.

Dhaliwal completou: “A independência digital 
cria um enorme desafi o para os pais hoje porque, 
como mostra a nossa pesquisa, simplesmente 
não há consenso sobre quando uma criança é 
considerada digitalmente independente. Embora 
seja muito importante ter discussões regulares 
sobre a segurança na navegação online, os pais 
também devem levar em conta as atividades nas 
quais o fi lho está envolvido (supervisionando-o 
ou não), e o nível emocional geral de desenvol-
vimento dele, pois esses fatores afetam o grau 
de vulnerabilidade da criança no mundo digital”.

os cibercriminosos, conteúdos inapropriados e 
cyberbullying”, disse Jas Dhaliwal, especialista 
em Segurança para Consumidor da AVG. "Até 
que a criança tenha uma idade, quando tanto 
ela quanto seus pais sintam-se sufi cientemente 
maduros para tomar decisões sobre as ativi-
dades online de maneira independente, essas 
conversas são vitais".

 
Independência Digital

Quando questionados sobre como defi niriam a 
independência digital, 56,81% dos pais no Brasil 
(46% no mundo) disseram: "Quando meu fi lho 
é totalmente responsável pelo que publica e faz 
no mundo online, compreendendo as implica-
ções ou consequências". Outros 23,87% dos 
brasileiros (26,44% no mundo) disseram que 
seu fi lho seria considerado digitalmente inde-
pendente, depois de conversar sobre os tipos 
de conteúdos não adequados para compartilhar 
ou visualizar nas plataformas digitais, além de 
orientá-lo sobre comportamentos corretos e 
inadequados no mundo digital".

 
Idade para Independência

Quando se trata da idade para que uma criança 

Uma pesquisa da AVG, sobre a independência digital das crianças, destaca as diferentes atitudes dos pais 
com relação às atividades dos seus fi lhos no mundo digital

O presidente Jair Bolsonaro 
elogiou ontem (14), em sua 
conta no Twitter, o trabalho 
do Ministério da Saúde no pre-
enchimento das vagas do Mais 
Médicos. A pasta conseguiu 
cobrir a lacuna de atendimento 
em saúde aberta há quase dois 
meses, quando o governo cuba-
no suspendeu a participação no 
programa brasileiro.

“De forma irresponsável, 
Cuba suspendeu sua partici-
pação subitamente, colocando 
em xeque o caráter humanitá-
rio do acordo feito com o PT. 
Oferecemos asilo aos cidadãos 
que queriam fi car em nosso 
país. A esquerda mesmo assim 
poupou a ditadura e colocou na 
conta do novo Governo”, disse 
o presidente. Bolsonaro afi r-
mou que a equipe, comandada 
pelo ministro Luiz Henrique 
Mandetta, agiu rapidamente e 
conseguiu concluir o processo 
com o registro de brasileiros 
formados no exterior que de-
clararam interesse em atuar no 
Mais Médicos. “Eles receberão 
seus salários de forma integral 

O programa Mais Médicos conseguiu incrementar o número de 

profi ssionais onde eram mais necessários.

Em visita na sede do FAO, 
em Roma, Francisco 
lembrou que sua pre-

sença deseja trazer os anseios 
e as necessidades da multidão 
de ‘nossos irmãos que sofrem 
no mundo’.

“Gostaria que pudéssemos 
olhar para seus rostos sem fi -
carmos vermelhos de vergonha, 
pois fi nalmente seu clamor foi 
ouvido e suas preocupações 
foram atendidas”, ressaltou. O 
líder da Igreja Católica denun-
ciou que há pessoas que vivem 
em “situações precárias”, em 
um mundo no qual o “ar está 
viciado, os recursos naturais 
dizimados, os rios poluídos, os 
solos ácidos”.

Segundo Jorge Bergoglio, 
milhões de cidadãos “não têm 
água sufi ciente para si ou para 
suas colheitas; suas infraestru-

“A fome não tem presente nem futuro. Só passado”, afi rmou o 

papa Francisco.
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Papa Francisco pede que luta 
contra a fome seja prioridade

O papa Francisco fez um apelo ontem (14) para que a luta contra a fome no mundo seja “primordial” 
durante cerimônia de abertura da 42ª sessão do Conselho de Presidentes do Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola (FIDA)

“As responsabilidades não 
escapam, passando-as de um 
para o outro, mas devem ser as-
sumidas para que ofereçam so-
luções concretas e reais”, disse. 
Ele exortou todos aqueles com 
responsabilidades em nações 
e órgãos intergovernamentais, 
bem como aqueles que podem 
contribuir nos setores público 
e privado, desenvolvendo os 
canais necessários para imple-
mentar medidas apropriadas 
nas regiões rurais da terra. 

Com isso, os camponeses po-
derão ser responsáveis por sua 
produção e progresso. O Papa 
ressaltou que os “problemas 
afetam negativamente o desti-
no de muitos de nossos irmãos 
na atualidade e não podem ser 
resolvidos isoladamente, de 
forma ocasional ou efêmera”  
(ANSA).

turas de saúde são precárias, 
suas casas escassas e defeitu-
osas”. “Ser determinado nesta 
luta é fundamental porque 
podemos fi nalmente ouvir - não 
como um slogan, mas como 
uma verdade - : A fome não 

tem presente nem futuro. Só 
passado”, afi rmou. Entretanto, 
Francisco acrescentou que, 
para isso, “é necessária a ajuda 
da comunidade internacional, 
da sociedade civil e daqueles 
que possuem recursos”. 

Ministério ‘foi rápido’ para 
preencher vagas no Mais Médicos

e terão a liberdade necessária 
para uma vida digna. A resposta 
para quem torce contra o Brasil 
é o trabalho. Vamos em frente”, 
afi rmou.

O presidente ainda criticou 
a reação de Cuba em relação 
às declarações feitas por ele a 
respeito das condições impos-
tas aos profi ssionais de saúde 
cubanos que atuavam no país 

e alertou que milhões de pes-
soas poderiam ter fi cado sem 
atendimento. “Meses atrás 
exigimos que a ditadura cuba-
na revisse as regras impostas 
aos profi ssionais cubanos par-
ticipantes do Mais Médicos, 
que recebiam apenas uma 
pequena parte de seus salários 
e não tinham liberdade para 
ver seus familiares” (ABr).

Leilão para suprimento 
de energia em Roraima

O Ministério de Minas e Ener-
gia (MME) determinou que o 
leilão para suprimento de ener-
gia em Roraima seja feito até 
31 de maio, conforme portaria 
publicada na edição de ontem 
(14) do DOU. De acordo com 
a sistemática, serão ofertados 
dois produtos para a garantia 
do suprimento de Roraima: 
potência e energia. Na modali-
dade de energia, os contratos de 
suprimento terão duração até 31 
de dezembro de 2035.

Além de aumentar o prazo 
para realização do certame, o 
governo alterou a data para iní-
cio do fornecimento de energia 
e também da potência. "Para 
ambos produtos, o início do 
suprimento de energia elétrica 
ocorrerá em 28 de junho de 
2021, devendo os respectivos 
contratos permitir a antecipação 
do início da entrada em ope-
ração comercial das soluções 
de suprimento, desde que haja 
disponibilidade de margem 
de escoamento para a energia 
produzida", diz a portaria.

Roraima é o único estado que 
não está interligado ao sistema 
elétrico nacional. Desde julho de 
2001, grande parte do estado, 
incluindo a capital, Boa Vista, 
é suprida por energia elétrica 
proveniente da Venezuela, por 
meio de um sistema de transmis-
são situado parte em território 
venezuelano, parte em território 
brasileiro (ABr).
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Valorizar e 

aprofundar os 

negócios já existentes 

são formas efi cientes 

de estimular a 

rentabilidade em sua 

empresa 

Contudo, elas não po-
dem ser as únicas. 
Uma companhia não 

sobrevive se não conseguir 
atrair novos clientes cons-
tantemente. Para isso, mais 
do que ter uma excelente 
equipe de vendas motivada, o 
trabalho de prospecção exige 
estratégia e planejamento por 
parte de todos os departa-
mentos – sem isso, é inviável 
saber com quem ou quando é 
o momento de iniciar a busca 
por novos clientes. 

Confi ra quatro táticas fun-
damentais que toda empresa 
precisa seguir para impulsio-
nar a prospecção:

1 – A tarefa precisa fazer 

parte da rotina da equipe - 

Parece óbvio, mas são poucos 
os profi ssionais que incluem o 
ato de prospecção de clientes 
entre suas tarefas diárias. A 
pressão por resultados e a 
rotina acabam colocando as 
pessoas em outros projetos ao 
invés de buscarem novos ne-
gócios. Uma forma de evitar 
isso é reservar uma parte do 
expediente justamente para 
isso. Ou seja, por uma, duas 
ou até três horas, você não 
irá fazer outra coisa a não ser 
estreitar relacionamento com 
empresas e usuários que po-
dem se tornar seus clientes.

2 – Não interrompa essa 

busca por contatos - Evi-
dentemente que estipular 
uma rotina diária é apenas o 
primeiro passo. O mais impor-
tante é conseguir executar 
esse planejamento ao longo 
dos meses. Não adianta, por 
exemplo, abandonar a pros-
pecção no primeiro momento 

de difi culdade ou cobran-
ça. Este hábito precisa ser 
mantido e estimulado. Caso 
contrário, a pessoa vai fi car 
trabalhando apenas com os 
negócios que já estão em an-
damento e, quando percebe, 
precisa correr para encontrar 
novos clientes para manter a 
rentabilidade.

3 – Fique concentrado 

no objetivo fi nal da pros-

pecção - Ao iniciar um rela-
cionamento com um possível 
cliente, tenha em mente o 
objetivo fi nal da prospecção 
– ou seja, a conclusão da 
venda do produto ou serviço 
de sua empresa. Antes mes-
mo de iniciar os contatos, o 
profi ssional deve estudar a 
fundo o público que deseja 
atingir e, principalmente, o 
que será oferecido a essas 
pessoas. Dessa forma, você 
consegue destacar vantagens 
e benefícios que pode trazer 
a elas.

4 – Tenha um bom mai-

ling de empresas - Por fi m, 
para que o profi ssional possa 
ter um conhecimento sobre 
os contatos, é fundamental 
ter em mãos dados atuali-
zados sobre as empresas 
prospectadas. Dessa forma, 
a pessoa consegue gerar 
informações confi áveis que 
ajudarão a reforçar o dis-
curso no relacionamento. 
Não há nada pior na busca 
por clientes do que errar 
o nome de quem você está 
conversando ou, pior, ofere-
cer produtos e serviços que 
não interessam a ele. Com 
um mailing de qualidade, é 
possível separar quem é mais 
interessante para o negócio e 
garantir o retorno fi nanceiro 
desejado.

(*) - É CEO da Unitfour, empresa 
referência em fornecimento de dados 

para as áreas de cobrança, call 
centers, risco, crédito, antifraude, 

CRM e marketing
(www.unitfour.com.br).

Rafael Albuquerque (*)

A - Live Bands 
Bandas de rock ou pop rock que sonham em tocar durante um festival 
internacional já podem se preparar: estão abertas as inscrições da quarta 
edição do EDP Live Bands Brasil. A vencedora se apresenta no NOS Ali-
ve’19, um dos maiores festivais de música da Europa, que acontece de 11 
a 13 de julho em Lisboa, além da gravação de seu próprio CD. Os grupos 
devem cadastrar uma canção original no site (concurso,edplivebands.
edp.com/brasil). Na plataforma interativa, que conta com interface para 
o Facebook, estarão disponíveis áudios e vídeos das bandas participan-
tes. Das 36 semifi nalistas, 10 serão selecionadas por votação popular 
e 26 pelo júri do concurso, levando em consideração critérios como 
originalidade, qualidade técnica e musical.

B - Pessoas com Defi ciência
A Embraer iniciou processo seletivo do Programa Embraer na Rota da 
Diversidade, dedicado às pessoas com defi ciência. São 30 vagas na região 
de São José dos Campos. São oportunidades de capacitação e contratação 
de talentos com ensino médio, para atuação em diversas áreas da com-
panhia. Na segunda fase do programa serão estendidas oportunidades 
para quem tem formação técnica, e para profi ssionais com curso superior, 
também em outras comunidades que a Embraer está presente no Brasil. 
Os interessados devem se inscrever na seção Carreira do site (https://
embraer.com/br/pt/junte-se-a-nos), no qual é obrigatório anexar o laudo 
médico e os demais documentos e informações solicitadas. 

C - Conferência de Segurança
Soluções integradas, tecnologia e inovação que estimulam grandes in-
vestimentos para a indústria de segurança no País, serão apresentadas 
durante a 14ª edição da Feira e Conferência Internacional de Segurança 
(ISC Brasil), que acontece entre os dias 25 e 27 de junho, no Expo Cen-
ter Norte. O evento alcança 16 diferentes verticais dentro do setor da 
segurança, com a presença dos principais líderes da industrias, usurários 
fi nais, grandes integradores de todo País e líderes do governo, aumen-
tando as possibilidades de negócios para expositores e visitantes. Para 
participar, os interessados devem fazer sua inscrição, que é gratuita, no 
(http://www.iscbrasil.com.br/Credenciamento/).

D - Maiores Varejistas 
A Deloitte acaba de divulgar a sua pesquisa anual que lista as 250 maiores 

varejistas do mundo. O ranking “Os Poderosos do Varejo Global 2019”, 
traz a RD (Droga Raia e Drogasil) na posição 223ª. A presença pela pri-
meira vez no levantamento refl ete os bons resultados da companhia nos 
últimos anos. Com mais de 1.800 unidades, as redes oferecem aos seus 
clientes atendimento único no mercado, com funcionários amplamente 
treinados, serviços inovadores e uma plataforma de compra online total-
mente alinhada com a loja física, onde o cliente pode utilizar o Compre 
e Retire, adquirindo um produto via e-commerce. Informações sobre as 
pesquisas em (www.deloitte.com.br).

E - Nova Linha 
A Nestlé anuncia o lançamento de uma nova linha de produtos de café 
da marca Starbucks, que estará disponível em todo o mundo. Serão 
24 produtos, incluindo grãos inteiros e grãos torrados e moídos, bem 
como as primeiras cápsulas Starbucks desenvolvidas de acordo com 
as tecnologias e sistemas de café próprios para Nespresso e Nescafé 
Dolce Gusto. Este é o primeiro lançamento de produtos desde que 
as duas empresas uniram forças formalmente, em agosto do ano 
passado, e criaram uma aliança global de café. Nos próximos dias, a 
Nestlé começará a lançar esses produtos em vários mercados da Ásia, 
Europa, América Latina, Oriente Médio e EUA. Logo, os produtos se 
tornarão amplamente disponíveis nos supermercados e principais 
plataformas online.

F - Leilão de 500 Imóveis 
A Zukerman Leilões oferece casas, apartamentos, terrenos e prédios 
comerciais, ocupados e desocupados. Os bens estão localizados em todo 
o Brasil. É possível encontrar lotes de leilões judiciais e extrajudiciais 
de diversas instituições fi nanceiras, como Itaú, Bradesco, Santander, de 
empresas e de particulares. São imóveis abaixo do valor do mercado 
e o pagamento pode ser à vista ou parcelado, dependendo do imóvel 
escolhido. Para participar da negociação e oferecer lances, os interes-
sados devem se cadastrar no site (www.zukerman.com.br). Depois de 
habilitado, basta acessar a plataforma online da empresa e entrar no 
leilão desejado. 

G - Inovação em Embalagens 
Dow abre inscrições de “Prêmio para Inovação em Embalagens 2019”.  
Este é o segundo ano em que a Dow patrocina a premiação reconhecida 

globalmente, dando continuidade à iniciativa criada pela DuPont há 
mais de 30 anos. As inscrições para a premiação deste ano são gratuitas 
e os materiais da Dow e da DuPont não precisam estar presentes nos 
itens inscritos. Os projetos devem estar comercialmente disponíveis 
há pelo menos um ano. A Dow está compondo um grupo internacional 
de jurados independentes. Além de incluir a comunidade acadêmica, 
os projetos serão avaliados por especialistas em diferentes áreas com 
o objetivo de oferecer uma perspectiva global nas áreas de design, en-
genharia, varejo, comércio eletrônico e conversão. Mais informações: 
(www.dowpackagingawards.com).

H - Score de Crédito
A Foregon, fi ntech brasileira especializada em criar ferramentas que 
oferecem o melhor produto fi nanceiro para cada pessoa, acaba de lançar 
uma plataforma para consulta de score de crédito gratuitamente. O score 
é uma pontuação que sintetiza, em uma escala de 0 a 1000, as chances 
de uma pessoa pagar as contas nos próximos 12 meses. A trajetória do 
consumidor é analisada: pagamento de contas em dia, histórico de dí-
vidas negativadas, relacionamento fi nanceiro com as empresas e dados 
cadastrais atualizados, entre outros. O usuário se cadastra e fornece 
seus dados pessoais. A ferramenta então conecta-se a um parceiro que 
calcula o score, que é exibido apenas para aquele consumidor na própria 
ferramenta da Foregon. Saiba mais: (www.foregon.com).

I - Saúde Digital
Entre os dias 3 e 6 de abril, o Transamerica Expo Center, servirá de 
palco para o ‘Global Summit Telemedicine & Digital Health’, evento 
internacional, inédito no país, idealizado pela Associação Paulista de 
Medicina (APM). Com o objetivo de reunir, durante três dias, as princi-
pais referências mundiais nesta área do conhecimento, a programação 
prevê mais de 70 horas de conferências e fóruns com foco em conteúdo, 
negócios e inovações. O evento abordará pautas como inteligência ar-
tifi cial, machine learning, aparelhos vestíveis, consultas e diagnósticos 
remotos, a legislação no Brasil e seus entraves, as experiências de sucesso 
em outros países, entre outras. Mais informações e inscrições: (http://
telemedicinesummit.com.br).

J - Kosher and Halal
A Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) da Unicamp recebe, 
no próximo dia dia 27, em Campinas para palestra, o professor Joe Re-
gestein, da Cornell University, dos Estados Unidos. O tema da palestra 
é “Kosher and Halal: a in depth look at both sets of diatary laws”, sobre 
as leis que regem as dietas judaica e muçulmana. O encontro ocorrerá 
das 9 às 12 horas, nas Salas de Extensão 1 e 2 da FEA-Unicamp, loca-
lizada na rua Monteiro Lobato, 80, Cidade Universitária. As inscrições 
para participação são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail (extfea@
unicamp.br). Será emitido certifi cado aos participantes. Mais informa-
ções: (https://bit.ly/2G8K6Rk).

A - Live Bands 
Bandas de rock ou pop rock que sonham em tocar durante um festival 

varejistas do mundo. O ranking “Os Poderosos do Varejo Global 2019”, 
traz a RD (Droga Raia e Drogasil) na posição 223ª. A presença pela pri-
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Setor de eletroeletrônicos 
registra crescimento de 
5% em 2018

O volume de vendas do setor de 
eletroeletrônicos, que representa 
cerca de 3,34% do PIB do País, cres-
ceu em média 5% no ano passado 
em relação a 2017. Os dados são da 
Associação Nacional de Fabrican-
tes de Produtos Eletroeletrônicos 
(Eletros). Para José Jorge do Nas-
cimento, presidente da entidade, 
foi um bom desempenho.

A linha branca, representada por 
fogão, lavadora de roupa e geladeira, 
passou no período de 13,9 milhões 
de unidades para 14,6 milhões, o 
equivalente a um crescimento de 
5%. No segmento ar condiciona-
do, o modelo janela saiu de 251 
mil em 2017 para 416 ao fi nal de 
dezembro passado, com expressivo 
crescimento de 65%. Já a linha split 
ampliou a quantidade de produtos 
de 3 milhões para 3,1 milhões de 
unidades, um aumento de 3%. 

Na linha marrom, a produção de 
televisores teve aumento de 1% no 
período, saindo de 11,3 milhões de 
unidades em 2017 para 11,5 milhões 
em 2018. Outro produto ligado ao ca-
lor acima da média, os ventiladores, 
passaram de 9,8 milhões de unidades 
para 10,4 milhões no mesmo perío-
do, o que representa aumento de 6%. 
Sobre a desempenho da economia, 
o presidente da Eletros disse estar 
bastante otimista. “Temos certeza 
de que as coisas seguirão bem e que 
estamos no caminho correto. O Bra-
sil precisa retomar investimentos, 
voltar a contratar os trabalhadores. 
Nesse sentido, estamos totalmente 
abertos ao diálogo e sempre dis-
postos a apoiar o governo em suas 
decisões” (AI/Eletro).

O comércio eletrônico de 
veículos usados no Brasil 
atingiu a cifra de R$ 30 bi-
lhões em negócios no ano de 
2018. O faturamento é 66% 
maior em relação ao período 
do exercício anterior, quando 
as vendas somaram R$ 18 bi-
lhões. Segundo dados da Auto 
Avaliar, plataforma líder de 
comercialização de veículos 
seminovos entre concessioná-
rias e lojistas, as distribuidoras 
comercializaram no ano cerca 
de 786 mil automóveis pelo 
sistema de gestão de estoque 
da empresa, um crescimento 
de 67% em comparação com 
2017.

Somente no pregão online 
da companhia, foram re-
passados aproximadamente 
118 mil veículos usados aos 
revendedores multimarcas 
no País. O valor médio nas 
transações em 2018 foi de R$ 
29 mil por veículo arrematado. 

O valor médio nas transações em 2018 foi de R$ 29 mil por 

veículo arrematado.

Justiça suspende aumento 
das tarifas de ônibus em SP

Em decisão liminar, a juíza Carolina 
Martins Clemêncio Duprat Cardoso, 
da 11ª Vara de Fazenda Pública, 
suspendeu o aumento no valor das 
tarifas das passagens de ônibus na 

capital paulista de R$ 4 para R$ 4,30. 
A medida estava em vigor desde 7 de 
janeiro. A decisão atende a uma ação 
civil pública impetrada pela Defenso-
ria Pública de São Paulo. 

No pedido, os defensores contestam 
o reajuste das tarifas por ser supe-

rior a inflação e beneficiar empresas 
que foram contratadas sob regime 
emergencial.  A liminar publicada na 
noite de quarta (13). Na decisão, a 
juíza diz que a administração municipal 
não apresentou fatos que justifi quem o 
aumento das tarifas para contratos que 

foram renovados de forma emergencial 
poucos meses antes, em julho de 2018.

Segundo a administração municipal, 
a medida foi adotada para recompor as 
perdas causadas pela falta de reajuste 
em 2016 e 2017, quando o preço das 
passgens foi mantido em R$ 3,80.

Novos postos foram criados durante 2018, o melhor resultado de um ano fechado desde 2013.

Por outro lado, 115.309 
vagas foram criadas ao 
longo de 2018. Com isso, 

o setor encerrou o mês com 
um estoque ativo de 7.416.743 
vínculos celetistas, aumento 
de 1,6% em relação ao mesmo 
período de 2017. Os dados 
compõem a pesquisa realizada 
mensalmente pela Fecomer-
cioSP, com base nos dados do 
Caged e da Rais. 

Todas as 12 atividades ana-
lisadas registraram mais desli-
gamentos do que admissões em 
dezembro, com destaque para 
educação (-23.529 vínculos) 
e transporte e armazenagem 
(-9.936 vínculos). Em relação 
ao mesmo período de 2017, ape-
nas o serviço de administração 
pública, defesa e seguridade 
social (-0,3%) sofreu leve va-
riação negativa no estoque de 
vínculos. Em contrapartida, 
as atividades de informação e 
comunicação (3,8%) e de ser-
viços médicos, odontológicos 
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Mercado de trabalho do setor de 
serviços tem melhor ano desde 2013
O setor de serviços no Estado de São Paulo eliminou 56.032 vagas com carteira assinada em dezembro, 
resultado de 143.551 admissões contra 199.583 desligamentos, interrompendo cinco altas mensais 
seguidas

e sociais (3,4%) apontaram as 
maiores taxas de crescimento 
na mesma base comparativa.

Segundo a assessoria eco-
nômica da FecomercioSP, 
apesar da retração de vínculos 
no mês de dezembro, 115.309 
novos postos de trabalho foram 
criados durante o ano de 2018, 
o melhor resultado de um ano 
fechado desde 2013. Além dis-
so, dos 12 grupos de atividades 

avaliadas, 11 apontaram mais 
admissões que desligamentos 
no ano. Para a Entidade, o 
emprego no setor de serviços 
aumentou porque o segmento é 
transversal na economia, aten-
de a todos os outros ramos e se 
benefi cia de uma aceleração, 
ainda que tímida, consistente 
no ambiente econômico atual. 

Segundo a Federação, as 
vagas perdidas nos piores pe-

ríodos de crise (2015 e 2016) 
estão sendo recuperadas. Entre 
os anos de 2017 e 2018 já houve 
restituição de metade dos vín-
culos encerrados nos anos an-
teriores. A expectativa é de que 
a economia continue crescendo 
e de que novas contratações 
sejam efetivadas em 2019, até 
que se recupere a totalidade das 
vagas perdidas durante a crise 
(AI/FecomercioSP).

Ecommerce de veículos usados 
atingiu R$ 30 bilhões

A plataforma B2B da Auto Ava-
liar é utilizada atualmente por 
mais de 2,5 mil concessionárias 
de veículos e cerca de 30 mil 
lojistas multimarcas no Brasil. 

Segundo JR Caporal, CEO da 
Auto Avaliar, as concessionárias 
brasileiras estão reinventando 
seus negócios com a aposta 

nos seminovos. “Para se ter 
uma ideia, a rentabilidade dos 
nossos clientes com o repasse 
de veículos chega a dobrar, 
impulsionado especialmente 
pela gestão efi ciente e con-
trole efetivo na operação”, 
acrescenta Caporal. Fonte: 
(www.autoavaliar.com.br).
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Humildade também
é sinal de inteligência

“A humildade não está 

na pobreza, não está na 

indigência, na penúria, 

na necessidade, na 

nudez e nem na fome. 

A humildade está na 

pessoa que tendo o 

direito de reclamar, 

julgar, reprovar e 

tomar qualquer atitude 

compreensível no 

brio pessoal, apenas 

abençoa” (Chico 

Xavier). 

Um dia, após uma de 
minhas palestras, o 
curador do evento se 

aproximou de mim e ao me 
elogiar agradeceu minha hu-
mildade, dizendo, para minha 
surpresa, que é comum os 
palestrantes serem metidos. 

Esse comentário fez com 
que eu escrevesse este artigo 
e refl etisse que assim como 
devemos ser humildes para 
aprender, também devemos 
ser humildes para ensinar. 

Afi nal, não somos melhores 
que ninguém. Posso, possi-
velmente, saber mais a fundo 
um determinado assunto, mas 
certamente não todos. 

Por que, então, não agimos 
mais como uma criança de 
sete anos que interage com 
outra criança com seu coração 
aberto para novas amizades e 
curiosidades? Já parou para 
pensar nisso? Que todos nós 
somos semelhantes, que pos-
suímos algumas habilidades, 
outras não, e assim, também, 
as outras pessoas. Que cada 
um tem o seu tempo, sua ve-
locidade, suas necessidades e 
suas virtudes. 

Há um tempo acompanhava, 
nas redes sociais, um colega 
que treinava para uma prova 
de 10km. Mesmo sem muito 
interesse, eu era levado a 
acompanhar o passo a passo da 
sua preparação já que diaria-
mente fotos eram postadas. No 
dia do evento, foram inúmeros 
cliques durante o início da pro-
va, mas, para minha surpresa, 
nenhum clique ao fi nal. Tempo 
depois eu soube que a prova 
não havia sido concluída por 
motivos físicos. 

Então me pergunto: Por que 
só o lado feliz e vencedor é 

mostrado nas redes sociais e 
também na vida? Por que não 
mostrar também quando não 
alcançamos o que queríamos, 
apesar de todo esforço, e que 
assim estaremos prontos para 
uma nova tentativa, a fim 
de superar ou mostrar sem 
medo ou receio que somos 
humanos e propensos a erros 
e insucessos? 

Humildade é mostrar sua 
vulnerabilidade, que nem tudo 
está sempre tão bem assim. 
Humildade também é sinal de 
inteligência, unindo os indiví-
duos ao contrário do orgulho. 
Sendo humilde e ajudando 
os demais, a chance de um 
dia você ser ajudado passa 
a ser maior, pois lembre-se 
que todos nós precisamos de 
algum tipo de ajuda em algum 
momento da vida. “Para o 
orgulhoso a humildade é uma 
humilhação” (Eclesiástico 
13.20). 

Esperar o tempo da vida para 
as respostas que queremos 
de imediato é outro sinal de 
humildade. Lembrar que por 
mais que sejamos sucedidos 
profi ssionalmente, tenhamos 
conhecimento ou posição 
social não somos nada me-
diante os acasos da vida e do 
tempo. Que nunca saberemos 
com quem realmente estamos 
falando, pois todos têm suas 
bagagens, suas histórias e con-
sequentemente seus valores. 

Não queira estar sempre 
certo, apenas os tolos estão 
sempre corretos, os sábios 
procuram estar atentos à novos 
conhecimentos, aceite críticas 
e não fi que melindrado com 
elas. Antes de ser um excelente 
profi ssional, seja um bom ser 
humano, procurando ter a 
consciência de quem se é, que 
somente um ser humano pode 
salvar a vida de outro e aí, tal-
vez, um dos maiores exemplos 
de humildade seja confessar a 
outro ser humano precisar dele 
para existir. 

“O dinheiro faz homens ricos, 
o conhecimento faz homens sá-
bios e a humildade faz grandes 
homens” (Gandhi). 

 
(*) - É dentista com especialização 

em odontopediatria e MBA em 
gestão em planos de saúde. Como 
empreendedor, fundou e dirigiu, a 

operadora de planos odontológicos 
Oral. Realiza palestras sobre 

superação
(www.andrecastropalestras.com.br). 

André Castro (*)

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
defendeu ontem (14), mais 
rigor na punição do condena-
do por crime de homicídio. “A 
redução da taxa de homicídios 
passa por adoção de politicas 
públicas complexas. Muitas 
delas envolvem medidas 
puramente executivas, como 
melhorar as investigações [po-
liciais] e restauração de áreas 
urbanísticas degradadas. Mas 
um fator fundamental é, sim, 
retirar o criminoso homicida 
de circulação”, defendeu ao 
participar, em Brasília, de 
evento organizado pela Escola 
Nacional de Formação e Aper-
feiçoamento de Magistrados 
(Enfam).

Moro detalhou aos partici-
pantes do evento o projeto 
de Lei Anticrime que o go-
verno federal encaminhará 
ao Congresso nos próximos 
dias, propondo mudanças em 
vários pontos da legislação a 
fi m de endurecer o combate 
a crimes violentos, como o 
homicídio e o latrocínio, e 
também contra a corrupção 
e as organizações criminosas. 
“Para isso, precisamos ter 

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.
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O presidente da Vale, Fábio 
Schvartsman, disse ontem 
(14), que continuará à frente 
da companhia, ao responder 
perguntas de parlamentares 
que integram a Comissão Exter-
na de Brumadinho da Câmara 
dos Deputados. Questionado 
por parlamentares da bancada 
mineira se está à vontade no 
cargo, depois de ter dito quando 
assumiu a mineradora, há um 
ano e meio que, ‘Mariana nunca 
mais’, o executivo respondeu: 

“É evidente que eu estou 
consternado com o acidente 
que aconteceu. É evidente que 
era tudo que eu não queria na 
minha vida, que um acidente 
desse acontecesse. Agora eu 
me vejo como parte da solução, 
estou aqui nessa companhia há 
pouco mais um ano e meio e 
estou trabalhando para mudar 
essa companhia para melhor. 
Na verdade, enquanto e se tive-
rem confi ança no meu trabalho, 
eu continuarei fazendo sem 
pestanejar um instante, dando 
o máximo de mim”.

O presidente da Vale também 
foi bastante questionado se a 
empresa sabia que a tragédia 
poderia acontecer. “Gostaria de 
explicar, de maneira absoluta-
mente cristalina e transparente, 
que existe a obrigação legal para 
todas as mineradoras calcula-
rem para a Agência Nacional 
de Mineração o impacto de uma 
eventual falência das minas em 
temos de números de vítimas. 
Essa é uma informação exigida 
por lei e a Vale, consequente-
mente, constrói essa informação 
para atender esse requisito”, 

Presidente da Vale,

Fábio Schvartsman,

na audiência da Câmara.

A senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) foi eleita 
para presidir o principal 

colegiado da Casa, a Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ). Será a primeira vez que 
uma mulher comandará essa 
Comissão. “Hoje, está sentada 
aqui a mulher brasileira, a 
mulher mais simples, a mulher 
letrada, a mulher mãe e a mu-
lher política na sua essência”, 
afi rmou a senadora ao assumir 
a cadeira.

A CCJ tem 27 membros, um 
terço da composição do Sena-
do. Ela é responsável por opinar 
sobre a legalidade e a constitu-
cionalidade dos projetos e por 
opinar sobre os recursos apre-
sentados contra decisões da 
Presidência da Casa. Também 
é a comissão encarregada de 
sabatinar e dar parecer sobre 
indicações de ministros do STF 
e do procurador-geral da Repú-
blica. O senador Jorginho Mello 
(PR-SC) será o vice-presidente.

Senadora Simone Tebet comandará a CCJ, colegiado com 27 

senadores titulares. O vice-presidente será o senador Jorginho Mello.
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A seleção para o serviço 
militar poderá dar prioridade 
a jovens de instituições de 
acolhimento. É o que prevê 
projeto do senador Eduardo 
Girão (Pode-CE), em análise 
na Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional. O 
projeto, que aguarda o recebi-
mento de emendas, propõe que 
os jovens que se tornam adultos 
morando em abrigos institu-
cionais tenham prioridade no 
processo seletivo de prestação 
do serviço militar.

“Há um vazio em nosso siste-
ma de proteção social no que 
se refere à pessoa egressa das 
instituições de acolhimento. 
Após o jovem completar 18 
anos, não há um robusto siste-
ma que lhes permita transitar 
daquela situação de tutela esta-
tal para o livre exercício da vida 
adulta, que acarreta, inclusive, 
a responsabilidade pelo próprio 
sustento”, argumenta Eduardo 
Girão em sua justifi cativa.

O projeto não modifi ca o efetivo 
das Forças Armadas e nem altera 
o processo de seleção, apenas 

Ingresso no serviço militar pode benefi ciar jovens que saem de 

instituições de acolhimento.

Qualquer pessoa 
poderá registrar 
infrações de trânsito

O registro de infrações de 
trânsito poderá ser feito por 
qualquer pessoa, física ou jurídi-
ca. Esse é o tema de um projeto 
que está aguardando a apresen-
tação de emendas na Comissão 
de Constituição e Justiça. Do 
senador Fabiano Contarato 
(Rede-ES), o projeto permite 
a comprovação da infração de 
trânsito por qualquer pessoa, 
física ou jurídica, que registrar o 
fato por vídeo, fotografi a ou ou-
tros meios de prova admitidos. 
A prova terá de ser remetida a 
uma autoridade de trânsito, que 
poderá, assegurado o direito à 
contraprova, lavrar o respectivo 
auto de infração.

Contarato lembra que infra-
ções são recorrentes no trânsito 
brasileiro. Muitos motoristas 
infratores fi cam impunes, por 
utilizarem de meios escusos 
para burlar a fi scalização ou 
mesmo pela limitação do alcan-
ce dos aparatos estatais. 

Ele ainda destaca que o 
objetivo do projeto não é o de 
transferir a obrigação de fi scali-
zar do Estado para os cidadãos, 
mas sim ampliar o alcance fi s-
calizatório e dar efetividade à 
legislação. Na sua visão, admitir 
a possibilidade de comprovação 
da infração de trânsito por 
meio de imagens e vídeos pos-
sibilitará ao cidadão noticiar às 
autoridades delitos frequentes, 
tais como estacionamentos em 
vagas reservadas ou mesmo em 
áreas proibidas e o tráfego de 
veículos que coloquem em risco 
a integridade física de outros 
indivíduos (Ag.Senado).

Jo
rg

e 
C

ar
do

so
/M

in
.D

ef
es

a

Cautela na 
investigação ‘sobre 
eleição’ no Senado

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, afi rmou que 
estão correndo normalmente 
as investigações sobre o voto 
extra na eleição para a Presi-
dência da Casa, realizada no 
último dia 2. Ele observou que 
o procedimento é delicado e 
requer paciência. “Temos que 
ter cautela. Aquela sessão foi 
a mais tumultuada do Senado, 
muito tensa. Temos que aguar-
dar a apuração do corregedor”.

Segundo Davi, o corregedor 
do Senado, Roberto Rocha 
(PSDB-MA), identifi cou seis 
senadores cujos momentos de 
votação não puderam ser cap-
tados com clareza pelas imagens 
da transmissão ofi cial. Os no-
mes não foram divulgados. Ele 
destacou que nenhum desses 
parlamentares é considerado 
suspeito de qualquer ato doloso.

O presidente deve se reunir 
com o corregedor nos próximos 
dias para avaliar os próximos 
passos da investigação. É possí-
vel que peritos externos sejam 
contratados para ajudarem na 
avaliação das imagens. Se isso 
incorrer em custos para o Sena-
do, é preciso que Davi autorize. 
Além disso, três servidores 
concursados da Casa serão 
destacados para se juntarem 
ao trabalho (Ag.Senado).

Proposta permite que viúva 
retome o nome de solteira

Projeto em análise na Câmara dos Deputados 
estabelece que, comprovada a viuvez por meio 
do assento de óbito, o cônjuge superveniente 
poderá retomar o nome de solteiro, averbando-se 
a alteração. O texto acrescenta dispositivo na 
Lei dos Registros Públicos. Segundo o autor, de-
putado José Nelto (Pode-GO), essa providência 

já foi considerada válida por uma das turmas do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que autorizou 
uma viúva a retomar o nome de solteira.

“Como o divórcio e a viuvez são associados ao 
mesmo fato – a dissolução do vínculo conjugal 
–, não haveria justifi cativa para que apenas na 
hipótese de divórcio se autorize a retomada do 
nome de solteiro”, disse o parlamentar. O projeto 
tramita em caráter conclusivo e será analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Primeira mulher a presidir 
Comissão de Constituição e Justiça
Doze comissões permanentes do Senado escolheram seus presidentes para o biênio 2019-2020, e já 
podem começar os seus trabalhos

Jair Bolsonaro para o Banco 
Central. O vice-presidente 
também será um senador do 
estado do Amazonas: Plínio 
Valério (PSDB).

Já a Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE) terá 
como presidente o senador 
Dário Berger (MDB-SC). O vice 
será Flávio Arns (Rede-PR). 
Entre os partidos representa-
dos no Senado, apenas o MDB, o 
PSD e o PSDB comandarão mais 
de uma comissão. A cota do PSD 
se completa com a Comissão 
de Relações Exteriores (CRE), 
que terá à frente o senador 
Nelsinho Trad (PSD-MS). O 
vice será Marcos do Val (PPS-
-ES). Já o PSDB presidirá as 
comissões de Desenvolvimento 
Regional e Turismo (CDR), 
com Izalci Lucas (DF), e de 
Transparência, Governança 
(CTFC), com Rodrigo Cunha 
(AL). Em ambos os colegiados, 
o vice-presidente ainda não foi 
escolhido (Ag.Senado).

Todos os presidentes e vices 
empossados foram eleitos por 
aclamação, em chapas únicas e 
sem disputas entre as bancadas. 
As duas maiores comissões do 
Senado, depois da CCJ, também 
escolheram seus presidentes. 
Na Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE), o senador 
Omar Aziz (PSD-AM) coman-
dará os trabalhos pelos próxi-
mos dois anos. O colegiado já 
terá uma missão importante nas 
próximas semanas: sabatinar o 
economista Roberto Campos 
Neto, indicado do presidente 

Sergio Moro defende mais 
rigor na punição a homicidas

um tribunal mais efetivo. Um 
tribunal que não leve dez, 20 
anos, para condenar alguém 
que cometa um homicídio, por 
exemplo”.

O ministro disse que um dos 
objetivos do projeto é tirar das 
ruas os criminosos reincidentes 
ou comprovadamente membros 
de facções criminosas. “Não 
estamos querendo que o autor 
de pequenos crimes, mesmo 
que reincidente, permaneça na 
prisão. Não se trata de endure-
cer as penas para os ladrões de 
maçã ou de chocolate, mesmo 
que reincidentes. Estamos 
falando de crimes violentos e 
de criminosos perigosos”, disse 

o ministro, pouco antes de 
reconhecer a baixa resolução 
de crimes.

Quanto ao crime organi-
zado, Moro defendeu que 
as lideranças das facções, 
quando presos e condenados, 
cumpram a pena inicialmente 
em regime fechado, em iso-
lamento. O ministro voltou a 
justifi car a iniciativa do gover-
no federal de endurecer a lei 
contra o crime argumentando 
que a corrupção, o crime or-
ganizado e o crime violento 
são o maior problema do 
país em termos se segurança 
pública, já que estão inter-
-relacionados (ABr).

afi rmou, acrescentando que, 
em absoluto, signifi ca que a 
Vale sabia que alguma coisa iria 
acontecer.

Fábio Schvartsman disse 
que estão sendo feitas muitas 
menções de relatórios da Vale 
na imprensa, mas que as infor-
mações estão sendo divulgadas 
fora de contexto. “A Vale tem 
dado amplo acesso a todas as in-
formações da companhia, sejam 
elas quais forem, sem nenhum 
tipo de censura. A consequência 
disso é que relatórios eminente-
mente técnicos, restritos à área 
técnica, de estudos em anda-
mento, estão sendo divulgados 
como se fossem informação. 
Eles não são informação, não 
eram nem informação dentro 
da companhia, eram estudos 
em desenvolvimento que, daí 
conclui-se, que obviamente a 
companhia já sabia que os estu-
dos classifi cavam as barragens 
de um jeito A ou B”, disse (ABr).

Presidente da Vale 
diz que continua na 

direção da mineradora Egressos de abrigos poderão 
ter prioridade no serviço militar

cria “uma consideração extra na 
elaboração dos critérios para a 
escolha dos jovens”, frisa o autor. 

Atualmente o processo de se-
leção para ingresso nas Forças 
Armadas é constituído de três 
etapas: alistamento, seleção ge-
ral e incorporação ou matrícula.

De acordo com o Ministério da 
Defesa, os jovens devem se alis-
tar no ano em que completarem 
18 anos. Eles são avaliados, na 
seleção geral, com base em dois 

critérios principais: combinação 
do vigor físico com a capacidade 
analítica, medida de maneira 
independente do nível de infor-
mações ou de formação cultural 
do recruta. O segundo critério é 
o da representação de todas as 
classes sociais e regiões do país. 
Por último ocorre o processo de 
incorporação ou matrícula, no 
qual o jovem é incluso em uma 
organização militar da ativa das 
Forças Armadas (Ag.Senado).
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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
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: HILDERLÚCIO FERREIRA CARNEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em Sobral - CE (2º Ofício), no dia 28/03/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Hernane Linhares Carneiro e de Andréia 
Dorlange Ferreira Carneiro. A pretendente: ANA TAMILES COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Fortaleza - CE (Registrada em Francisco Morato - SP), 
no dia 15/08/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Maria Aparecida Costa.

O pretendente: MARCELO VERONA NARCISO, estado civil solteiro, profi ssão conta-
dor, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 29/03/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Francisco Narciso e de Maria Cristina 
Verona. A pretendente: ALINE RODRIGUES PRATES, estado civil solteira, profi ssão 
caixa, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 30/12/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparicio Barbosa Prates e de 
Rosely Rodrigues Prates.

O pretendente: DANIEL MARIANO DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão 
cientista social, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 08/07/1985, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Leite de Almeida e de Sandra 
Aparecida Mariano de Almeida. A pretendente: ALESSANDRA TAVARES D'AVANZO, 
estado civil solteira, profi ssão gestora de organização social, nascida nesta Capital, Bela 
Vista - SP, no dia 10/01/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Dino D'Avanzo e de Eunice Tavares.

O pretendente: DANIEL MOURA MASOCO, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 20/10/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Masoco e de Aparecida Moura Maso-
co. A pretendente: ELAINE CRISTINA MONTEIRO, estado civil divorciada, profi ssão 
analista de D.P., nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 06/09/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ribeiro Monteiro e de Cecilia 
Hirome Uema Monteiro.

O pretendente: GABRIEL DE OLIVEIRA BORGES, estado civil solteiro, profi ssão ban-
cário, nascido no Rio de Janeiro - RJ (7ª Circunscrição), no dia 20/09/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Borges dos Santos e de 
Meire Diniz de Oliveira Borges dos Santos. A pretendente: THAIS REGINA ELMADJIAN, 
estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 
07/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Moises 
Elmadjian Neto e de Marcia Regina Gallo Elmadjian.

O pretendente: FÁBIO NEVES BACELAR, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/05/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Genadir Bacelar e de Helita Alves Neves Bacelar. A 
pretendente: NATHALIA LOBATO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 18/01/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Carlos Alves Pereira e de Sandra Lobato.

O pretendente: RENATO MANTOVANI, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital - SP, no dia 29/07/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alcebiades Mantovani e de Marinuza Mantovani. A pretendente: 
ANA LUCIA SILVA DE ABREU, estado civil divorciada, profi ssão diretora, nascida em 
Promissão - SP, no dia 20/04/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Laudelino de Abreu e de Niralda Silva de Abreu.

O pretendente: LUCAS GABRIEL DO AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 10/01/1996, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Douglas Manoel do Amaral e de Simone Bezerra dos 
Santos. A pretendente: MILENA DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia 11/08/2000, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Augusto dos Santos 
Junior e de Ana Rosa de Oliveira.

O pretendente: BRUNO SOARES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, 
nascido em Sapé - PB (Registrado em Cuité de Mamanguape - PB), no dia 13/06/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto de Lima 
e de Maria de Lourdes Soares. A pretendente: THAYNÁ DE LIRA PEREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mongaguá - SP, no dia 19/03/1996, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Pereira e de Cristiane 
dos Santos Lira.

O pretendente: CRISTIANO DA SILVA FILATRO, estado civil solteiro, profi ssão mon-
tador, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 16/12/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosa e Silva Filatro. A pretendente: CRISTIANE 
MERLI, estado civil solteira, profi ssão compradora, nascida nesta Capital, Casa Verde 
- SP, no dia 24/01/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Gilberto Merli e de Irene Merli.

O pretendente: JOÃO PAULO SANCHES HENRIQUE, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de TI, nascido em Piraju - SP, no dia 01/03/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Paulo Henrique e de Maria José Toledo Sanches 
Henrique. A pretendente: TAMIRES VIDAL DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 19/03/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Tarsio Bezerra da Costa e 
de Maria Ileni Vidal da Costa.

O pretendente: JOSÉ MARCIO SANTOS LIMA, estado civil divorciado, profi ssão 
operador de máquina, nascido em Santa Luz - BA, no dia 25/07/1976, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Evanilda Santos Lima. A pretendente: 
MARLA SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santa Luz 
- BA, no dia 24/10/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Maria Santos Lima.

O convivente: THIAGO CESAR RUBIO, estado civil solteiro, profi ssão servidor público 
estadual, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 24/08/1985, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Almir Job Rubio e de Ivani Aparecida 
Cesar Rubio. A convivente: FABÍOLA FARIA SANTO, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 14/11/1977, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner Ferreira Santo e de 
Rosana Faria Santo.

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: CARLO ALESSANDRO BAPTISTA DA SILVA, solteiro, profi ssão agente 
de apoio administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/03/1972, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Baptista da Silva e de Alzira 
Helena Viana Pongitori. A pretendente: JOSEFA JOSCIANA DE ANDRADE, solteira, 
profi ssão secretária, nascida em Sítio do Quinto - BA, no dia 10/12/1971, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Alberto de Andrade e de 
Josefa Pereira de Matos.

O pretendente: RENATO CARLOS HANNEL ROSSI, divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/04/1967, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Herminio Rossi e de Maria Helena Rossi. A 
pretendente: BIBIANA SILVEIRA MACHADO, solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em Arroio Grande - RS, no dia 11/07/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Claudio Freitas Machado e de Carla 
Maria Silveira Machado.

O pretendente: OTÁVIO WALDOMIRO CHOHFI CURY ZARZUR, solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/03/1987, residente e 
domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Waldomiro 
Zarzur e de Shirley Chohfi  Cury. A pretendente: GIOVANA CARLA ABEL, solteira, 
profi ssão estilista, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/04/1988, residente e 
domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Abel e 
de Eliana Lavieri Abel.

O pretendente: YVES JACQUES DE ALBUQUERQUE, solteiro, profi ssão programador, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 09/08/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio de Albuquerque Filho e de Solange 
Rodrigues Jacques. A pretendente: HELENA CRISTINA MARTELETE SOARES, 
solteira, profi ssão designer, nascida em Camaqua - RS, no dia 16/12/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Delfi no Cezar Soares e de Ieda 
Martelete.

O pretendente: FERNANDO FREIRE DUTRA, solteiro, profi ssão consultor de 
empresas, nascido em Brasília - DF, no dia 01/05/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Yamil e Sousa Dutra e de Vivian Lisbôa Freire. 
A pretendente: VANESSA OLIVEIRA DA SILVA, solteira, profi ssão empresária, 
nascida em Porto Alegre - RS, no dia 02/09/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Cesar da Silva e de Adriana Oliveira da 
Silva.

O pretendente: PEDRO BUENO NETO, divorciado, profissão engenheiro 
eletrônico, nascido em Jacareí - SP, no dia 02/10/1964, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Bueno Filho e de Aparecida 
Moreira Bueno. A pretendente: DANIELLI GAMA BENEDITO, solteira, profissão 
engenheira civil, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 23/05/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jorge Benedito e de Laura 
Gama Benedito.

O pretendente: JOSÉ OLIMPIO BANDEIRA DE ALBERTIM JUNIOR, divorciado, 
profi ssão bancário, nascido em Niterói - RJ, no dia 05/12/1964, residente e domiciliado 
no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de José Olimpio Bandeira de Albertim e de Maria do 
Carmo Torres. A pretendente: CAROLINA BITTENCOURT MARCONDES ROCHA, 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/08/1975, residente 
e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Marcondes Rocha e de Teresa 
Cristina Bittencourt Marcondes Rocha.

O pretendente: GREGORY ALEXANDRE MIS, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em Paris, França, no dia 06/03/1986, residente e domiciliado em Saint-Maur-Les-
Fossés, França, fi lho de Philippe Jean Stéphane Mis e de Brigitte Françoise Raymonde 
Lavisse. A pretendente: LUISA HENRKENHOFF VIEIRA DE ALMEIDA, solteira, 
profi ssão advogada, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 08/12/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Machado de Almeida e 
de Maria Goretti Herkenhoff  Vieira.

A pretendente: MARIA LUISA TEIXEIRA SOUSA, solteira, profi ssão designer, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 16/07/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Gonçalves de Sousa e de Maria 
Francinete Teixeira de Sousa. A pretendente: MAYARA EVELIN DE CASTRO, 
solteira, profi ssão designer, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/02/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Evelin de Castro e de 
Yara Regina de Castro.

O pretendente: ALEXANDRE DUARTE RODRIGUES, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/12/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Emilio Carlos Paiva Rodrigues e de Rosangela Duarte Ferreira 
Rodrigues. A pretendente: MARINA MARRACH COUTINHO, solteira, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/10/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Augusto Viggiani Coutinho e de Maria 
Cecilia Marrach Coutinho.

O pretendente: RODOLFO FIGLIOLINI SCHREUDERS, solteiro, profissão 
advogado, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 04/04/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Leslie Charles Schreuders e 
de Maria Virginia Figliolini Schreuders. A pretendente: FLORENCE VON URBAN 
COSCARELLI ANTONINI, solteira, profissão advogada, nascida em Belo 
Horizonte - MG, no dia 10/06/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Túlio Gianni Coscarelli Antonini e de Dominique Maria Von 
Urban Antonini.

O pretendente: ALFREDO EGYDIO NUGENT SETUBAL, solteiro, profi ssão editor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 27/01/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Egydio Setubal e de Rosemarie Teresa Nugent 
Setubal. A pretendente: MARCELA MARIA LOPES MIZUGUCHI, solteira, profi ssão 
economista, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/05/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Yoshio Mizuguchi e de Anamaria 
Pilorz Lopes Mizuguchi.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DOUGLAS MOURA FERREIRA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 19/09/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Josival Alves Ferreira e de Alice 
Moura Ferreira. A pretendente: THAÍS REIS SANTOS DA SILVA, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Peruibe - SP, data-nascimento: 
05/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José dos 
Reis Gonçalves da Silva e de Regina Santos da Silva.

O pretendente: VANILDO ALVES DA SILVA, profissão: funcionário público estadual, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 26/03/1971, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Alves da 
Silva e de Neusa Luisa Zanardi da Silva. A pretendente: ROSANI DE OLIVEIRA 
SANTOS, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Monte Santo - BA, data-nascimento: 20/01/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Aristeu Oliveira da Silva e de Jovelina Marcio-
nilia dos Santos Silva.

O pretendente: VICTOR SANTOS BARBOSA, profi ssão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 06/02/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemir Barbosa e 
de Edna Regina Santos. A pretendente: PATRICIA CAETANO DA PAZ, profi ssão: 
assistente de departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cangaíba - SP, data-nascimento: 21/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marleide Caetano da Paz.

O pretendente: MARCIO MARTINS TAVARES, profi ssão: manobrista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 03/03/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Monteiro Tavares e de 
Mafalda Olga Martins Tavares. A pretendente: ALDICÉA PEREIRA MÉLO, profi ssão: 
operadira de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Joaquim Nabuco - PE, data-
-nascimento: 13/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Amaro de Mélo e de Amara Herculano Pereira de Mélo.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: UESLEI SILVEIRA MARTINS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de TI, nascido em Lagoa da Prata - MG, no dia 13/09/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Orivaldo Aparecido Martins e de 
Lourdes Fonseca Silveira. A pretendente: MARINA NAVES MARTINS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão anestesista, nascida em Uberlândia - MG, no 
dia 09/03/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Genivaldo Rodrigues 
Martins e de Iolanda Naves Martins.

O pretendente: DANIEL OLIVEIRA MAIA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão funcionário público federal, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/12/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Tadeu Oliveira Maia e de IItka Maria 
Hriba Maia. A pretendente: DEBORA PAULA DOS SANTOS, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia 
23/10/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edivá Alves dos Santos 
e de Elizabete Luz Pereira.

O pretendente: FERNANDO DE AZEVEDO PERAZZOLI, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/09/1977, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Etwaldo Perazzoli e de Maria do Carmo de 
Azevedo Perazzoli. A pretendente: GLAUCIA DE CASTRO ZUCATELLI, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Santo André - SP, no dia 
26/08/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Moacyr Zucatelli e de 
Delzuita Helena de Castro Zucatelli.

O pretendente: WILSON LIGER BAGGIO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão analista fi nanceiro, nascido em Campinas - SP, no dia 08/07/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Carlos de Oliveira Baggio e de Angélica 
Liger Baggio. O pretendente: TIAGO RAFAEL DE MATOS MORAES, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em São Paulo - SP, no dia 
04/02/1981, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Moraes e de 
Marcia Regina de Matos Moraes.

O pretendente: ARCEU SCANAVINI NÉTO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em Piracicaba - SP, no dia 10/08/1974, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Arceu Scanavini Júnior e de Maria Cecília Coletti Scanavini. 
A pretendente: JULIANA VASCONCELOS MANOEL, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/11/1974, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Odail Manoel e de Valzira Vasconcelos 
Xavier Manoel.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

As mortes passaram de 
1.028 em 2017 para 769 
no ano passado, o que 

representa uma melhora com 
relação à tendência da última 
década, na qual as mortes vi-
nham em geral aumentando ou 
registrando apenas pequenas 
diminuições. 

É a primeira vez em cinco 
anos que o número de exem-
plares mortos fi ca abaixo de 
mil. O Parque Nacional Kruger 
- uma dos principais reservas 
naturais do continente afri-
cano e lar da maior parte da 
população de rinocerontes 
do país - foi novamente o 
espaço mais castigado, com 
421 animais perdidos para a 
caça predatória. “A crise para 
os rinocerontes está longe 
de terminar e é importante 
considerar o número de rino-
cerontes que fi cam com vida 
tanto como as perdas pela caça 
ilegal”, afi rmou hoje o WWF 
em comunicado.

A organização advertiu tam-
bém que, embora as mortes dos 
rinocerontes tenha diminuído, 
aumentaram as dos elefantes 
em lugares como o Kruger. O 
WWF elogiou o aumento das 

É a primeira vez em cinco anos que o número de exemplares mortos fi ca abaixo de mil.

África do Sul reduz 25% das mortes 
de rinocerontes por caça ilegal

A África do Sul fechou 2018 com uma redução de 25% no número de rinocerontes mortos pela caça 
ilegal, apesar da ameaça ainda ser muito grande para esta espécie, advertiu o Fundo Mundial para a 
Natureza (WWF)

detenções de caçadores, mas 
alertou também que estes 
grupos se comportam como 
redes de crime organizado e 
que a “corrupção” mina a luta 
contra elas. Os dados sobre as 
mortes de rinocerontes foram 
divulgados pelo Ministério de 
Assuntos Ambientais da África 
do Sul, país que tem a maior 
colônia destes mamíferos do 
mundo. 

A nação possui 20 mil 

exemplares, contando os 
números dos brancos e dos 
negros (catalogadas em risco 
de extinção e vulnerável, 
respectivamente) e suas 
reservas são usadas para 
repovoar outras paisagens 
africanas onde estes animais 
praticamente desaparece-
ram. A África do Sul vem 
lutando contra um grave 
aumento da caça ilegal desde 
2008 - em 2007 só 13 animais 

foram mortos - que, para as 
reservas naturais de todo o 
país, signifi ca, por exemplo, 
incrementos de até 50% em 
gastos com segurança. 

Os caçadores buscam os 
chifres, que são vendidos 
principalmente nos mercados 
asiáticos - onde acredita-se 
que tenham propriedades 
curativas e afrodisíacas - por 
preços superiores aos do ouro 
(Agência EFE).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: CHRISTIAN JAVIER ARANCIBIA ANTEZANA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/05/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Javier Arancibia Coronado e de 
Juana Del Carmen Antezana Maita. A pretendente: JULIANA BARBOSA DA COSTA, 
estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(14/01/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Moisés 
da Costa e de Dulciléa Barbosa da Costa.

O pretendente: JOÃO VITOR SILVA LUCENA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
barbeiro, nascido em Várzea da Palma - MG, no dia (12/04/1999), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Amarildo Soares de Oliveira e de Sueli Maria 
da Silva. A pretendente: AMANDA SANTOS MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em Várzea da Palma - MG, no dia (08/09/1993), residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronildo Souza Moreira e de Berenice 
Evangelina dos Santos.
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Especial

Alana Gandra/Agência Brasil

Relatório do Observatório da Interven-
ção, vinculado ao Centro de Estudos 

de Segurança e Cidadania da Universidade 
Cândido Mendes, sobre as ações das forças 
de segurança no Rio de Janeiro, mostra 
que R$ 1,2 bilhão foram aplicados nos 10 
meses de atuação dos agentes no Rio de 
Janeiro. “Durante os dez meses da inter-
venção federal, tivemos um olhar específi co 
para operações que desde o começo se 
mostraram grandiosas com mais de três, 
quatro mil homens, com resultados pou-
co expressivos”, disse  o coordenador de 
pesquisa, Pablo Nunes.

Para ele, o investimento foi grande, 
mas sem todos os resultados esperados. 
Com base em informações do Instituto 
de Segurança Pública do Rio, o relatório 
mostra que a letalidade violenta caiu no 
estado, durante a intervenção federal, de 
569 casos, em fevereiro, para 447 casos, em 
dezembro passado. Os homicídios dolosos, 
ou seja, com intenção de matar, caíram 
de 441 para 341, acumulando no período 
total pesquisado 4.468 homicídios, queda 
de 8,2% em comparação a igual período 
de 2017.

As mortes por ação de agentes do Estado 
caíram de 102, em fevereiro, para 88, em 
dezembro. No acumulado dos 320 dias da 
intervenção, entretanto, somaram 1.375 

mortes, mais 33,6% do que o verifi cado em 
2017, no mesmo período. O monitoramento 
do Observatório destaca também o elevado 
nível de mortes de policiais, que subiu de 
3, em fevereiro, para 5 em dezembro, com 
total de 99 entre o início e o fi m da inter-
venção federal no Rio. O total de roubos 
de rua, envolvendo pedestres, coletivos 
e assaltos de aparelho celular, diminuiu 
de 10.433, em fevereiro, para 9.802, em 
dezembro de 2018.

O documento mostra que as mortes vio-
lentas em confrontos caíram 1,7% entre 
16 de fevereiro e 31 de dezembro do ano 
passado, em comparação a igual período 
de 2017, somando 6.041 pessoas mortas. 
No entanto, chama a atenção que, embora 
tenham sido registradas reduções de 9,4% 
e de 6,5 % nas mortes violentas na capital e 
na Baixada Fluminense, respectivamente, 
houve aumento da violência no interior, da 
ordem de 15,8%.

Segundo o Observatório da Intervenção, 
os tiroteios e disparos de armas de fogo 
cresceram 56,6% durante a intervenção 
federal na segurança pública, contra di-
minuição de 8,2% na apreensão de armas 
longas.  De acordo com Pablo Nunes, 
quanto maior for o número de operações e 
de agentes, maior será o total de tiroteios, 
mortes pela polícia e balas perdidas. “As 
escolas fecham, as pessoas não conseguem 
ir trabalhar, acaba a luz. Há transtornos que 

Vladimir Platonow/ABr

são violências cotidianas também causadas 
por esses confrontos e disparos”.

O roubo de cargas registrou queda no 
estado 17,2% entre fevereiro e dezembro, 
enquanto teria ocorrido elevação desse tipo 
de roubo na Grande Niterói (19,1%) e no 
interior do estado (46,5 %), o que evidencia-
ria o deslocamento do crime para o interior 
fl uminense. O cientista social lembrou que 
é preciso acompanhar a cadeia que envolve 
este tipo de crime com “operações de inteli-
gência para entender [não só] quem rouba, 
mas também quem recebe esse material 
roubado, quem distribui e quem compra por-

que roubo de carga é uma cadeia completa”.

A coordenadora do Observatório da Inter-
venção, Silvia Ramos, avaliou que a entrada 
de generais no comando da segurança públi-
ca foi recebida com esperança por boa parte 
da população. Advertiu, contudo, que “o uso 
reiterado de tropas do Exército em crises 
de segurança produz o risco de desgastar 
a imagem das Forças Armadas”. O modelo 
militar intervencionista foi pouco efetivo 
diante de instituições policiais do estado 
que “necessitam de reformas estruturais, 
combate à corrupção e choque de efi ciência 
em inteligência”.

Em 10 meses de intervenção no Rio,
R$ 1,2 bilhão foram investidos

As investigações sobre o assassinato 
da vereadora Marielle Francisco da 
Silva e do motorista Anderson Pedro 
Gomes completaram ontem (14) 11 
meses sem conclusão

Vitor Abdala/Agência Brasil

Eles foram mortos a tiros no centro do Rio de Janeiro 
após um evento político. Onze meses depois, a auto-
ria do crime ainda é incerta. “O assassinato de uma 

defensora dos direitos humanos não é apenas o assassinato 
de uma pessoa, é um ataque aos direitos como um todo”, 
diz Renata Neder, coordenadora de pesquisa da Anistia 
Internacional Brasil. As investigações são resguardadas 
por sigilo. Não faltam hipóteses para o crime. 

O mais provável, segundo investigadores e autoridades 
que acompanham o assunto, é que o crime tenha sido 
cometido por milicianos. No Rio, os milicianos, grupos pa-
ramilitares, são conhecidos por controlar, ilegalmente e de 
forma armada, territórios mais pobres do estado. O então 
secretário estadual de Segurança Pública, general Richard 
Nunes, disse, em setembro de 2018, que há indícios que 
a execução foi cometida por criminosos experientes que 
sabiam como dissimular as evidências. Em dezembro de 
2018, o chefe do Departamento de Homicídios da Polícia 
Civil do Rio, Giniton Alves, disse que “o absoluto sigilo das 
apurações realizadas” é a “maior garantia para o alcance 
dos autores e mandantes dos crimes investigados”. 

Também no ano passado, o então ministro da Segurança 
Pública, Raul Jungmann, disse que havia indícios relevan-
tes de práticas de corrupção, ocultamento e compra de 
agentes públicos para impedir a descoberta dos mandantes 
do crime. Em nota, o Comando Militar do Leste informou 
que as investigações estão com a Secretaria Estadual da 
Polícia Civil. Por sua vez, a Polícia Civil disse, também em 

Investigações sobre caso Marielle 
completam 11 meses sem conclusão

Homenagem a Marielle Franco e Anderson Gomes na Câmara dos Deputados.

Marcelo Camargo/ABr

comunicado, que as investigações sobre o caso Marielle 
estão sob sigilo. A Polícia Federal afi rmou que não comenta.

Está na memória o que ocorreu no Rio de Janeiro, às 21h, 
do dia 14 de março de 2018, quando a vereadora desce 
as escadas do número 122 da Rua dos Inválidos, na Lapa, 
onde funciona a ONG Casa das Pretas. Momentos antes, a 
parlamentar havia sido aplaudida por ativistas dos direitos 
das mulheres negras, durante uma mesa-redonda. Em um 
discurso que destacou a importância de se combater a 
violência, em especial contra as mulheres negras, sua últi-
ma fala ressaltava a liberdade, em uma citação da ativista 

dos direitos civis americana 
Audre Lorde. “Não sou livre 
enquanto outra mulher for 
prisioneira, mesmo que as 
correntes dela forem dife-
rentes das minhas”, disse 
Marielle Franco ao fi nal do 
evento.

Ao entrar no carro, um 
Chevrolet Agile branco, a 
vereadora não percebeu a 
movimentação daqueles que 
acabariam com a sua vida 
dali a instantes. O veículo 
deixa a Rua dos Inválidos e 
segue em direção à casa da 
vereadora, na Tijuca, na zona 
norte. Em um cruzamento 
das ruas Joaquim Palhares, 
Estácio de Sá e João Paulo 
I, pouco mais de um quilô-
metro distante de sua casa, 
um carro emparelhou com 
seu Chevrolet Agile e vários 

Protesto contra a morte da vereadora Marielle Franco em frente
da Assembleia Legislativa no Rio.
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tiros foram disparados contra o banco de trás, justamente 
onde se sentava Marielle. Treze atingiram o carro.

Quatro disparos atingiram a cabeça da parlamentar. 
Apesar dos tiros terem sido disparados contra o vidro 
traseiro, três deles, por causa da trajetória dos projéteis, 
chegaram até a frente do carro e perfuraram as costas 
do motorista Anderson Gomes. Os dois morreram ainda 
no local.

“Só quem perde um fi lho sabe o tanto que faz falta. Ma-
rielle sempre foi uma fi lha muito boa, Marielle fi cou quase 
cinco anos como fi lha única, até a Anielle nascer. Então 
é uma falta muito grande”, desabafou Marinete da Silva, 
mãe de Marielle.

A única sobrevivente foi uma assessora de Marielle. O 
carro, ou os carros usados no crime, pois há suspeitas de 
dois veículos, deixaram o local, sem que os autores do ho-
micídio pudessem ser identifi cados: as câmeras de trânsito 
que existem na região estavam desligadas.

Vereadora Marielle Franco: onze meses depois,
a autoria do crime ainda é incerta.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conglomerado financeiro Banco
Nota 2018 2017 2018 2017

Ativo

Circulante ....................................................................... 10.128.611 10.067.102 10.014.866 10.049.366
Disponibilidades .......................................................... 47.424 24.724 38.121 16.109
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................... 5 822.222 1.419.698 822.222 1.419.698
Títulos e valores mobiliários e instrumentos

financeiros derivativos ............................................ 6 e 7 146.700 210.622 200.217 270.910
Relações interfinanceiras e interdependências ....... 26.441 11.252 25.825 10.659
Operações de crédito ................................................... 8 7.454.064 7.012.518 7.383.282 6.968.171

Operações com características de concessão
de crédito .................................................................. 7.937.583 7.516.809 7.862.645 7.470.398

Provisão para créditos de liquidação duvidosa .......... (483.519) (504.291) (479.363) (502.227)
Operações de arrendamento mercantil ..................... 8

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

Outros créditos ............................................................. 9 1.455.109 1.261.998 1.370.426 1.239.487
Outros valores e bens .................................................. 176.651 126.290 174.773 124.332

Bens não de uso próprio ............................................. 10(a) 71.728 50.149 71.621 49.974
Despesas antecipadas ................................................ 10(b) 104.923 76.141 103.152 74.358

Não circulante ............................................................... 6.808.935 6.192.938 8.435.299 8.041.380
Realizável a longo prazo ............................................ 6.086.712 5.469.013 5.248.950 4.951.293
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................... 5 3.975 5.387 3.975 5.387
Títulos e valores mobiliários e instrumentos

financeiros derivativos ............................................ 6 e 7 2.300.725 1.841.033 2.044.336 1.804.034
Operações de crédito ................................................... 8 1.149.518 808.778 937.916 710.351

Operações com características de concessão
de crédito .................................................................. 1.220.394 862.775 996.369 759.767

Provisão para créditos de liquidação duvidosa .......... (70.876) (53.997) (58.453) (49.416)
Outros créditos ............................................................. 9 2.576.934 2.661.606 2.207.163 2.279.312
Outros valores e bens .................................................. 55.560 152.209 55.560 152.209

Despesas antecipadas ................................................ 10(b) 55.560 152.209 55.560 152.209

Permanente .................................................................... 722.223 723.925 3.186.349 3.090.087
Investimentos ................................................................ 232.562 108.306 3.082.998 3.005.820

Participações em coligadas e controladas
No exterior ................................................................ 11 194.635 161.966
No país ..................................................................... 11 231.508 107.689 2.887.309 2.843.237

Outros investimentos .................................................. 1.054 617 1.054 617
Imobilizado de uso ...................................................... 12 103.351 77.209 103.351 77.209

Imobilizado de uso ....................................................... 245.532 198.206 245.532 198.206
Depreciação acumulada .............................................. (142.181) (120.997) (142.181) (120.997)

Imobilizado de arrendamento .................................... 6.552 6.552
  Bens arrendados ........................................................... 6.552 6.552
Intangível ....................................................................... 386.310 531.858 506

Ágio na aquisição de controladas ............................... 13 1.450.412 1.450.412
Amortização acumulada de ativos intangíveis .......... 13 (1.064.102) (919.060)
Outros .......................................................................... 506 506

Total do Ativo ................................................................ 16.937.546 16.260.040 18.450.165 18.090.746

Conglomerado financeiro Banco
Nota 2018 2017 2018 2017

Passivo e Patrimônio Líquido

Circulante ....................................................................... 5.284.503 4.621.186 6.807.080 6.458.698
Depósitos ....................................................................... 2.802.718 2.012.085 4.330.525 3.806.365

Depósitos à vista ........................................................ 37.440 23.593 38.240 24.468
Depósitos interfinanceiros .......................................... 14(a) 433 45.439 1.527.462 1.838.855
Depósitos a prazo ........................................................ 14(b) 2.764.845 1.943.053 2.764.823 1.943.042

Captações no mercado aberto - carteira própria ..... 8.550 2.599 35.547
Recursos de aceites e emissão de títulos ................ 15 254.634 881.801 254.634 881.801
Relações interfinanceiras ............................................ 122.551 72 122.479
Obrigações por empréstimos e repasses ................. 16 68.505 95.588 68.505 145.361

Repasse país – instituições oficiais .......................... 39.492 59.413 39.492 59.413
Empréstimos no exterior ............................................. 29.013 36.175 29.013 85.948

Instrumentos financeiros derivativos ....................... 7 15.305 209.648 15.305 209.648
Outras obrigações ........................................................ 2.020.790 1.413.442 2.013.033 1.379.976

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 15.086 15.874 15.086 15.874
Sociais e estatutárias .................................................. 150.634 38.872 150.634 38.872
Fiscais e previdenciárias ............................................ 17(a) 69.679 50.533 41.951 2.787
Negociação e intermediação de valores .................... 3.055 1.787 3.055 1.787
Diversas ...................................................................... 17(b) 1.782.336 1.306.376 1.802.307 1.320.656

Não circulante – Exigível a longo prazo .................. 9.012.718 9.066.919 9.002.794 9.060.147
Depósitos ....................................................................... 14 6.649.748 6.352.612 6.651.525 6.357.115

Depósitos interfinanceiros .......................................... 14(a) 49.202 24.467 50.979 28.970
Depósitos a prazo ........................................................ 14(b) 6.600.546 6.328.145 6.600.546 6.328.145

Recursos de aceites e emissão de títulos ................ 15 271.268 236.975 271.268 236.975
Obrigações por empréstimos e repasses ................. 16 468.353 444.858 468.353 444.858

No País – Outras Instituições .................................... 468.353 444.858 468.353 444.858
Instrumentos financeiros derivativos ....................... 7 68.703 26.509 68.703 26.509
Outras obrigações ........................................................ 1.554.646 2.005.965 1.542.945 1.994.690

Fiscais e previdenciárias ............................................ 17(a) 49.559 52.779 49.333 51.733
Diversas ...................................................................... 17(b) 1.505.087 1.953.186 1.493.612 1.942.957

Total do Passivo ........................................................... 14.297.221 13.688.105 15.809.874 15.518.845

Patrimônio Líquido administrado pela controladora 2.640.325 2.571.935 2.640.291 2.571.901

Participação de acionistas não controladores ........ 34 34

Patrimônio Líquido ...................................................... 19 2.640.291 2.571.901 2.640.291 2.571.901
Capital social - De domiciliados no país ........................ 2.542.571 2.504.477 2.542.571 2.504.477
Reservas de lucros ......................................................... 108.879 78.875 108.879 78.875
Ajuste de avaliação patrimonial ..................................... (11.159) (11.451) (11.159) (11.451)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido .............. 16.937.546 16.260.040 18.450.165 18.090.746

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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO
 Em milhares de reais

Segundo
Conglomerado financeiro semestre Banco

Nota 2018 2017   2018 2018 2017
Receitas da intermediação financeira ............ 3.003.776 2.578.340 1.530.705 2.927.161 2.559.591
Operações de crédito ........................................... 20(a) 2.797.371 2.271.534 1.428.505 2.733.511 2.263.043
Operações de arrendamento mercantil ............... 20(a) (17) 117
Resultado de operações com títulos e valores

mobiliários ......................................................... 20(b) 206.422 306.689 102.200 193.650 296.548

Despesas da intermediação financeira .......... 20(c) (1.174.853) (1.315.535) (615.351) (1.271.050) (1.474.404)
Captação no mercado .......................................... (1.309.956) (1.060.000) (602.530) (1.406.153) (1.218.869)
Operações de empréstimos, cessões e repasses (40.620) (60.736) (16.106) (40.620) (60.736)
Resultado com instrumentos financeiros

derivativos ........................................................ 175.723 (194.799) 3.285 175.723 (194.799)
Resultado da intermediação financeira antes

do crédito para liquidação duvidosa ......... 1.828.923 1.262.805 915.354 1.656.111 1.085.187

Provisão para créditos de liquidação duvidosa .. 8(f) (508.995) (448.223) (218.240) (487.591) (439.821)
Recuperação de crédito baixado para prejuízo ... 8(f) 190.822 206.242 73.883 190.246 206.012

Resultado bruto da intermediação financeira 1.510.750 1.020.824 770.997 1.358.766 851.378

Outras receitas (despesas) operacionais ....... (1.123.380) (1.066.210) (542.120) (1.006.085) (963.761)
Receitas de prestação de serviços .................... 21 41.604 36.596 18.104 41.604 36.596
Despesas de pessoal ........................................... 22(a) (166.082) (164.000) (88.091) (165.976) (163.912)
Outras despesas administrativas ....................... 22(b) (632.124) (607.465) (339.129) (628.984) (605.574)
Despesas tributárias ............................................ 23 (99.724) (78.142) (50.585) (93.768) (69.523)
Resultado de participações em coligadas e

controladas ....................................................... 11 2.464 (4.201) 10.190 70.224 93.482
Outras receitas operacionais ............................... 24 215.256 355.522 179.642 244.736 341.101
Outras despesas operacionais ............................ 24 (484.774) (604.520) (272.251) (473.921) (595.931)

Resultado operacional ...................................... 387.370 (45.386) 228.877 352.681 (112.383)

Resultado não operacional .............................. 27 (8.359) 57.154 (944) (8.290) 56.774

Resultado antes da tributação sobre o lucro
e participações ............................................... 379.011 11.768 227.933 344.391 (55.609)

Imposto de renda ................................................. 25(c) (31.251) (18.216) (9.367) (19.423) 8.448
Contribuição social ............................................... 25(c) (18.984) (12.471) (1.739) (9.048) 9.054
Ativo fiscal diferido .............................................. 25(c) (94.613) 58.486 (76.511) (81.757) 77.671
Participação nos lucros ........................................ (63.407) (13.277) (45.600) (63.407) (13.274)

Lucro líquido antes da participação dos
acionistas não controladores ...................... 170.756 26.290 94.716 170.756 26.290

Lucro líquido do período ................................ 170.756 26.290 94.716 170.756 26.290

Lucro líquido por ação - R$ ............................ 0,19 1.059,82

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Continua...

Ajuste de Lucros/
Capital Reserva de lucros avaliação Prejuízos

Realizado Legal Estatutária Outras patrimonial acumulados Total
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 31 de dezembro de 2017 .. 2.504.477 71.827 7.048 (11.451) 2.571.901
Aumento de capital (nota 19a) ................ 38.094 38.094
Variação do ajuste a valor de mercado .. 292 292
Lucro líquido do exercício ....................... 170.756 170.756
Destinação do lucro líquido: ...................

Juros sobre capital próprio
(R$0,28 por ação) (nota 19c) ............. (140.002) (140.002)

Juros sobre capital próprio prescrito .... 404 404
Constituição de reservas ..................... 8.538 162.218 (170.756)
Utilização de reservas .......................... (140.002) (1.154) 140.002 (1.154)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 .. 2.542.571 80.365 22.620 5.894 (11.159) 2.640.291

Saldos em 30 de junho de 2018 .......... 2.542.571 75.629 72.238 5.894 5.132 2.701.464
Variação do ajuste a valor de mercado .. (16.291) (16.291)
Lucro líquido do semestre ...................... 94.716 94.716
Destinação do lucro líquido: ...................

Juros sobre capital próprio
(R$0,28 por ação) (nota 19c) ............. (140.002) (140.002)

Juros sobre capital próprio prescrito .... 404 404
Constituição de reservas ..................... 4.736 89.980 (94.716)
Utilização de reservas .........................    (140.002)   140.002

Saldos em 31 de dezembro de 2018 .. 2.542.571 80.365 22.620 5.894 (11.159) 2.640.291

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

RELATÓRIO DA  ADMINISTRAÇÃO

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 2018, juntamente com o relatório dos auditores
sobre as Demonstrações Financeiras.
Banco BMG
Com 88 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 possui atualmente 3,5 milhões de clientes, oferecendo aos seus clientes de varejo: cartão de crédito
consignado, crédito pessoal com débito em conta, ambos exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e
servidores públicos e crédito pessoal digital e seguros massificados via parceria. Adicionalmente, oferece aos clientes de
varejo uma gama completa de produtos e serviços em seu banco digital. Aos clientes de atacado, oferece financiamento,
prestação de serviços financeiros estruturados, instrumentos derivativos e seguro garantia. Adicionalmente, o BMG
disponibiliza produtos de investimento para ambos os públicos.
Desempenho Financeiro
O Lucro Líquido no exercício de 2018 foi de R$ 170,8 milhões e o Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE) de
6,4% ao ano, comparado ao lucro no exercício de 2017 de R$ 26,3 milhões e o ROAE de 1,0%, demonstrando forte
evolução no desempenho financeiro dos últimos 12 meses.
Em agosto de 2011, o Banco BMG adquiriu instituições financeiras, apurando um ágio no montante de R$1.450 milhões
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura. Excluindo o efeito da amortização do ágio, o Lucro Líquido no
exercício de 2018 foi de R$ 257,8 milhões e o Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio (ROAE) de 10,8% ao ano.
O Patrimônio Líquido consolidado em 31 de dezembro de 2018 atingiu o valor de R$ 2.640 milhões.
O índice de capitalização ponderado pelo risco dos ativos (Índice de Basileia) correspondeu a 12,4%, composto
exclusivamente por Capital Principal (Capital Nível I).
A carteira total de operações de crédito encerrou 31 de dezembro de 2018 com saldo de R$ 9.513 milhões representando
um aumento de 10,2% em comparação ao mesmo período de 2017. O principal produto do Banco, o cartão de crédito
consignado, apresentou crescimento de 12,6% em 12 meses, atingindo R$ 7.120 milhões, sendo que, 80,8% são para
nossos clientes aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos federais.
A captação total encerrou o 4T18 com saldo de R$12.354 milhões, representando um aumento de 3,5% em relação ao
mesmo período do ano anterior.  A principal fonte de captação, o Certificado de Depósito Bancário (CDB), representa
75,8% do funding e cresceu 19,6% nos últimos 12 meses.
Em 31 de dezembro de 2018, os investimentos do BMG em controladas totalizou R$ 232 milhões. Em março de 2018, o
BMG comprou 99,98% da Help Franchising Participações Ltda. dos acionistas controladores. Em outubro de 2018, foi
efetuado um aumento de capital na subsidiária CBFácil no montante de R$ 100 milhões.

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”.
Relacionamento com os Auditores Independentes
 A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios
internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho e nem exercer funções
gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste. Conforme estabelecido pela Instrução CVM n° 381,
relacionamos os serviços da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, que o Banco contratou no período findo
em 31 de dezembro de 2018, não relacionados à auditoria externa: (i) aquisição de cartas técnicas; e (ii) due dilligence. Tais
contratações somaram R$ 216 mil, o que representa cerca de 7% do total dos honorários com auditoria externa.
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, com três membros 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
Comitê de Auditoria composto exclusivamente de membros  independentes, 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.
Em dezembro de 2018, o Banco obteve o registro na Comissão de Valores Mobiliários de companhia aberta. Para maiores
informações sobre governança corporativa 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, 14 de fevereiro de 2019.
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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, 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.

(h) Cessão de crédito
A Resolução CMN nº 3.533/08 (postergada pelas Resoluções CMN nº 3.673/08 e 3.895/10), estabelece 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 do
Banco 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 são
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, 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
Conforme previsto na Resolução nº 4.535, de 24/11/2016, do CMN, correspondem aos bens tangíveis próprios e as
benfeitorias realizadas em imóveis de terceiros, desde que utilizados no desempenho das atividades do Conglomerado
por período superior a um ano e devem ser reconhecidos pelo valor de custo e ajustado por redução ao valor
recuperável. 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 quanto a impairment 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 (impairment) 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 “Investimentos” nas demonstrações financeiras individuais. Já o ágio
originado na aquisição de controladas e consolidadas e subsequentemente incorporadas 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) 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.

(o) 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.

(p) 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%, 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.

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2018
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Continua...

Segundo
Conglomerado financeiro semestre Banco

2018 2017   2018 2018 2017

1 – Receitas ............................................................... 2.934.104 2.785.631 1.583.150 2.907.866 2.760.253
1.1 Intermediação financeira ..................................... 3.003.776 2.578.340 1.530.705 2.927.161 2.559.591
1.2 Prestação de serviços ......................................... 41.604 36.596 18.104 41.604 36.596
1.3 Provisão para créditos de liquidação duvidosa .. (508.995) (448.223) (218.240) (487.591) (439.821)
1.4 Recuperação de crédito baixado para prejuízo ... 190.822 206.242 73.883 190.246 206.012
1.5 Outras receitas operacionais ............................... 215.256 355.522 179.642 244.736 341.101
1.6 Não Operacionais ................................................. (8.359) 57.154 (944) (8.290) 56.774

2 – Despesas ............................................................. 1.659.627 1.920.055 887.602 1.744.971 2.070.335
2.1 Despesas da intermediação financeira .............. 1.174.853 1.315.535 615.351 1.271.050 1.474.404
2.2 Outras despesas operacionais ............................ 484.774 604.520 272.251 473.921 595.931

3 – Insumos adquiridos de terceiros ................... 456.656 432.649 252.099 452.463 430.060
3.1 Materiais, energia e outros .................................. 72.689 57.797 39.022 70.545 55.716
3.2 Serviços de terceiros .......................................... 82.910 120.323 44.293 82.909 120.275
3.3 Outros ................................................................... 301.057 254.529 168.784 299.009 254.069
3.3.1 Comunicação .................................................... 24.845 30.782 11.313 24.845 30.782
3.3.2 Propaganda, promoções e publicidade ............ 52.112 49.156 34.670 51.892 49.049
3.3.3 Processamento de dados ................................. 44.980 35.275 22.661 44.977 35.273
3.3.4 Serviços técnicos especializados .................... 164.915 122.812 93.993 163.121 122.485
3.3.5 Taxas e emolumentos bancários ..................... 10.401 13.371 4.155 10.370 13.349
3.3.6 Transporte ......................................................... 3.804 3.133 1.992 3.804 3.131

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) .................. 817.821 432.927 443.449 710.432 259.858

5 – Depreciação e amortização .............................. 164.684 162.742 83.762 165.762 163.466

6 – Valor adicionado líquido produzido pela
entidade (4 – 5) ..................................................... 653.137 270.185 359.687 544.670 96.392

7 – Valor adicionado recebido em transferência 2.464 (4.201) 10.190 70.224 93.482
7.1 Resultado de equivalência patrimonial ............... 2.464 (4.201) 10.190 70.224 93.482

8 – Valor adicionado a distribuir (6 +7) ............... 655.601 265.984 369.877 614.894 189.874

9 – Distribuição do valor adicionado .................. 655.601 265.984 369.877 614.894 189.874
9.1 Pessoal ................................................................. 229.489 177.278 133.691 229.383 177.186
9.1.1 Remuneração direta ......................................... 163.965 110.776 98.699 163.910 110.728
9.1.2 Benefícios ......................................................... 29.857 25.152 15.950 29.825 25.124
9.1.3 Encargos Sociais .............................................. 35.667 41.350 19.042 35.648 41.334

9.2 Impostos, contribuições e taxas ..................... 244.572 50.342 138.202 203.996 (25.650)
9.2.1 Federais ............................................................ 242.166 46.180 137.302 201.595 (29.802)
9.2.2 Estaduais .......................................................... 160 172 84 160 172
9.2.3 Municipais ......................................................... 2.246 3.990 816 2.241 3.980

9.3 Remuneração de capitais de terceiros ............... 10.784 12.074 3.268 10.759 12.048
9.3.1 Aluguéis ............................................................. 10.784 12.074 3.268 10.759 12.048

9.4 Remuneração de capitais próprios ...................... 170.756 26.290 94.716 170.756 26.290
9.4.1 Lucros retidos do período ................................ 170.756 26.290 94.716 170.756 26.290

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

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

Continuação...

Segundo
Conglomerado financeiro semestre Banco

2018 2017   2018 2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do período ........................................... 170.756 26.290 94.716 170.756 26.290
Ajuste ao Lucro líquido ............................................... 1.198.331 679.964 452.634 1.096.450 553.392
Depreciações ................................................................... 19.448 16.129 10.518 19.448 16.129
Baixa de imobilizado ........................................................ 9.676 9.676
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............. 508.995 448.223 218.240 487.591 439.821
Amortizações ................................................................... 1.273 2.295 724 1.273 2.295
Imposto de renda e contribuição social diferidos .......... 94.613 (58.486) 76.511 81.757 (77.671)
Resultado de equivalência patrimonial ........................... (2.464) 4.201 (10.190) (70.224) (93.482)
Ajuste de marcação a mercado hedge de fluxo de caixa 7 (6.683) (16.776) 7 (6.683)
Variação cambial de títulos e valores mobiliários ......... (18.041) (2.222) (11.976) (18.041) (2.222)
Variação cambial de captações ...................................... 396.340 95.837 89.955 396.312 95.837
Variação cambial de obrigações por empréstimos e

repasses ...................................................................... 8.205 4.143 158 8.205 4.143
Amortização de ágio ........................................................ 145.042 145.042 72.521 145.042 145.042
Provisão para contingências .......................................... 34.159 30.886 22.949 35.404 30.183
Superveniência/insuficiência de depreciação ................ 1.078 599
Lucro líquido ajustado do período .......................... 1.369.087 706.254 547.350 1.267.206 579.682

Variação de ativos e passivos
(Aumento) Redução aplicações interfinanceiras de

liquidez ......................................................................... (1.450) 306.633 1.865 (1.450) 1.186.724
(Aumento) Redução títulos e valores mobiliários .......... (377.445) 291.119 (1.116.174) (151.283) 245.609
(Aumento) Redução em relações interfinanceiras

e interdependências ..................................................... (15.189) 5.686 (8.401) (15.165) 5.156
(Aumento) operações de crédito ..................................... (1.291.281) (639.414) (462.810) (1.130.266) (586.353)
(Aumento) operações de arrendamento mercantil ......... (1.078) (575)
(Aumento) outros créditos .............................................. (203.052) (96.905) (149.306) (171.148) (126.916)
Redução outros valores e bens ..................................... 46.289 37.142 14.891 46.208 39.037
Aumento depósitos ......................................................... 1.087.769 2.667.123 623.275 818.569 1.966.714
(Redução) captações mercado aberto ........................... (8.550) (291.648) (12.897) (32.948) (275.655)
Redução recursos de aceites e emissões de títulos .... (989.215) (787.755) (143.406) (989.186) (787.755)
(Redução) obrigações por empréstimos e repasses ..... (11.793) (34.580) 17.390 (61.566) (45.674)
Aumento (Redução) relações interfinanceiras ............... 122.478 (18) 29.903 122.477
(Redução) instrumentos financeiros derivativos ........... (152.148) (660.507) (35.905) (152.148) (660.507)
Aumento (Redução) outras obrigações .......................... 58.698 (279.570) 18.219 52.096 (353.155)
Caixa gerado nas operações ....................................... (366.880) 1.222.985 (676.006) (398.604) 1.186.907

Imposto de renda e contribuição social pagos .............. (32.937) (81.432) (748) (2.296) (44.507)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
atividades operacionais ........................................... (399.817) 1.141.553 (676.754) (400.900) 1.142.400

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado de uso ..................................... (57.655) (26.919) (33.001) (57.655) (26.919)
Alienação de imobilizado de uso ..................................... 2.389 3.560 1.674 2.389 3.560
Aumento de capital em controlada ................................. (114.997) (10.000) (100.000) (114.997) (10.000)
Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido ...... (6.999) (6.999)
Alienação de investimentos ............................................ 1.357 7.077
Aquisição de intangível ................................................... (559) 42 (164)

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de
investimentos ............................................................. (177.821) (32.002) (131.285) (177.426) (26.282)

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

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

(Redução) Aumento liquido de caixa e equivalentes
de caixa ....................................................................... (577.638) 1.064.551 (808.039) (578.326) 1.071.118

Caixa e equivalentes de caixa - início do período . 1.440.215 375.664 1.661.313 1.431.600 360.482
Caixa e equivalentes de caixa - fim do período

(Nota 2.2 e Nota 4) ..................................................... 862.577 1.440.215 853.274 853.274 1.431.600

(Redução) Aumento liquido de caixa e equivalentes
de caixa ....................................................................... (577.638) 1.064.551 (808.039) (578.326) 1.071.118

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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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.
Em dezembro de 2018, o Banco obteve o registro na Comissão de Valores Mobiliários de companhia aberta.

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, 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 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
14/02/2019.
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, o
Conglomerado, 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, 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. Es
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 Em milhares de reais

Continuação...

Continua...

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.

(q) 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$) à taxa de câmbio vigente na data de encerramento do período.
Em 31 de dezembro de 2018, a taxa de câmbio aplicável era: US$ 1,00 = R$3,8748 (em 31/12/2017 - US$ 1,00 =
R$3,3080).

(r) Ativos e passivos contingentes com provisões e obrigações legais
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);
Provisões – são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e
Administração, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade dos Tribunais, for

considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos
para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança.
Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo
apenas divulgados nas notas explicativas, quando individualmente relevantes. Passivos contingentes classificados
como remotos não requerem provisão ou divulgação (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).

(s) 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 do Banco 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.

(t) 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 não controladores. 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., cuja moeda funcional é o
real, são originalmente preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas do BACEN.

(u) Consolidação
Para melhor entendimento das demonstrações financeiras consolidadas, segue de forma resumida a composição do balanço patrimonial dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 das empresas que compõem o conglomerado
financeiro:
Ativo Banco BMG Leasing Cayman Banco Cifra Banco BCV Cifra FI Eliminações Conglomerado Financeiro

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2017
Circulante .............................................................................................................. 10.014.866 119.607 129.569 597.060 960.149 17.563 1.710.203 10.128.611 10.067.102
Disponibilidades ...................................................................................................... 38.121 477 8.660 85 215 889 1.023 47.424 24.724
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................................................. 822.222 4.030 581.630 930.084 13.885 1.529.629 822.222 1.419.698
Títulos e valores mobiliários e derivativos ........................................................... 200.217 92.678 146.195 146.700 210.622
Relações interfinanceiras ....................................................................................... 25.825 59 558 1 26.441 11.252
Operações de crédito .............................................................................................. 7.383.282 70.783 1 7.454.064 7.012.518
Outros créditos ....................................................................................................... 1.370.426 22.312 50.126 15.286 28.868 1.445 33.354 1.455.109 1.261.998
Outros valores e bens ............................................................................................ 174.773 110 424 1.344 176.651 126.290
Não circulante ....................................................................................................... 8.435.299 247.370 211.602 129.873 250.694 2.465.903 6.808.935 6.192.938
Realizável a longo Prazo .................................................................................... 5.248.950 247.370 211.602 129.873 250.694 1.777 6.086.712 5.469.013
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................................................. 3.975 1.777 1.777 3.975 5.387
Títulos e valores mobiliários ................................................................................... 2.044.336 231.131 25.258 2.300.725 1.841.033
Operações de crédito .............................................................................................. 937.916 211.602 1.149.518 808.778
Outros créditos ....................................................................................................... 2.207.163 14.462 129.873 225.436 2.576.934 2.661.606
Outros valores e bens ............................................................................................ 55.560 55.560 152.209
Permanente ............................................................................................................ 3.186.349 2.464.126 722.223 723.925

Total do Ativo ........................................................................................................ 18.450.165 366.977 341.171 726.933 1.210.843 17.563 4.176.106 16.937.546 16.260.040

Passivo Banco BMG Leasing Cayman Banco Cifra Banco BCV Cifra FI Eliminações Conglomerado Financeiro
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2017

Circulante .............................................................................................................. 6.807.080 12.906 146.536 8.776 15.847 3.563 1.710.205 5.284.503 4.621.186
Depósitos ................................................................................................................ 4.330.525 146.441 1.674.248 2.802.718 2.012.085
Captações no mercado aberto ............................................................................... 2.599 2.599 0 8.550
Recursos de aceites e emissão de títulos ............................................................ 254.634 254.634 881.801
Relações interfinanceiras ....................................................................................... 122.479 56 20 4 122.551 72
Obrigações por empréstimos e repasses .............................................................. 68.505 68.505 95.588
Instrumentos financeiros derivativos .................................................................... 15.305 15.305 209.648
Outras obrigações ................................................................................................... 2.013.033 12.906 95 8.720 15.827 3.563 33.354 2.020.790 1.413.442
Não circulante – Exigível a longo prazo .......................................................... 9.002.794 11.356 129 216 1.777 9.012.718 9.066.919
Depósitos ................................................................................................................ 6.651.525 1.777 6.649.748 6.352.612
Recursos de aceites e emissão de títulos ............................................................ 271.268 271.268 236.975
Obrigações por empréstimos e repasses .............................................................. 468.353 468.353 444.858
Instrumentos financeiros derivativos .................................................................... 68.703 68.703 26.509
Outras obrigações ................................................................................................... 1.542.945 11.356 129 216 1.554.646 2.005.965
Participação de acionistas não controladores ................................................ 34 34
Patrimônio Líquido .............................................................................................. 2.640.291 342.715 194.635 718.028 1.194.780 14.000 2.464.124 2.640.291 2.571.901

Total do Passivo e Patrimônio Líquido ............................................................ 18.450.165 366.977 341.171 726.933 1.210.843 17.563 4.176.106 16.937.546 16.260.040
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6 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(a) Os títulos e valores mobiliários podem ser apresentados como segue:

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Títulos de renda fixa
Livres

Títulos Públicos Federais
- Letras Financeiras do Tesouro – LFT ...................... 1.873.688 1.277.453 1.524.207 1.237.146
- Letras do Tesouro Nacional – LTN .......................... 6.470 6.470
- Notas do Tesouro Nacional – NTN .......................... 98.906 98.906

- Cotas de fundos de investimento em participações 4.886 4.961 4.886 4.961

Títulos Privados
- Debêntures ................................................................ 184.837 184.837
- Ações ........................................................................ 3.045 3.045
- Títulos no exterior ..................................................... 146.195 60.288

Vinculados a operações compromissadas
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT ....................... 8.550 2.607 35.546

Vinculados a prestação de garantias
Títulos Públicos Federais
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT ....................... 211.521 388.943 209.328 365.255

Instrumentos Financeiros Derivativos (i)
Títulos Privados
- Swap a receber ......................................................... 226.342 165.489 226.342 165.489
- Contratos de Opções ............................................... 4.488 1.141 4.488 1.141
- Compras a Termo ..................................................... 21.124 17.236 21.124 17.236

Total ............................................................................ 2.447.425 2.051.655 2.244.553 2.074.944
Circulante (ii) ............................................................ 146.700 210.622 200.217 267.602
Não Circulante .......................................................... 2.300.725 1.841.033 2.044.336 1.807.342

(i) Vide informações sobre instrumentos financeiros derivativos na Nota 7.
(ii) Títulos classificados como mantidos para negociação são apresentados no Balanço Patrimonial todos no curto
prazo, independentemente do vencimento.

(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 contábil Custo amortizável Valor contábil
Títulos/Vencimentos 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Títulos disponíveis para

venda .................................. 2.194.727 1.859.400 2.195.471 1.859.783 1.845.639 1.822.495 1.846.404 1.822.784
- LFT
De 31 a 60 dias ................... 119.653 165.872 119.652 165.849 26.973 165.872 26.975 165.849
De 91 a 180 dias
De 181 a 360 dias
Acima de 360 dias ............... 1.965.255 1.508.691 1.965.557 1.509.097 1.708.847 1.471.786 1.709.167 1.472.098
- LTN
Até 30 dias
Acima de 360 dias ............... 6.365 6.470 6.365 6.470
- NTN
Acima de 360 dias ............... 98.454 98.906 98.454 98.906
- Debêntures
Acima de 360 dias ............... 184.837 184.837 184.837 184.837
- Cotas de fundos de

investimentos
Indeterminado ...................... 5.000 4.886 5.000 4.886

Títulos para negociação (i) . 7.503 8.006 146.195 67.791 146.195 68.294
- Títulos no exterior
De 181 a 360 dias ............... 146.195 56.980 146.195 56.980
Acima de 360 dias ............... 3.308 3.308
- Ações
Indeterminado ...................... 2.503 3.045 2.503 3.045
- Cotas de fundos de

investimentos
Indeterminado ...................... 5.000 4.961 5.000 4.961

Instrumentos financeiros
derivativos – “Diferencial

a receber” ....................... 251.954 183.866 251.954 183.866
Até 30 dias .......................... 13.563 9.718 13.563 9.718
De 31 a 60 dias ................... 3.238 2.162 3.238 2.162
De 61 a 90 dias ................... 1.866 222 1.866 222
De 91 a 180 dias ................. 2.068 16.080 2.068 16.080
De 181 a 360 dias ............... 1.427 8.585 1.427 8.585
Acima 360 dias .................... 229.792 147.099 229.792 147.099

Total geral ............................. 2.194.727 1.866.903 2.447.425 2.051.655 1.991.834 1.890.286 2.244.553 2.074.944
Total contábil ........................ 2.447.425 2.051.655 2.244.553 2.074.944
Circulante ............................. 146.700 210.622 200.217 267.602
Não Circulante ..................... 2.300.725 1.841.033 2.044.336 1.807.342

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

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

2018 2017
Patrimônio de referência nível I ....................................................................... 1.367.341 1.252.309
Capital Principal ................................................................................................. 1.367.341 1.252.309
- Patrimônio líquido (1) ......................................................................................... 2.693.146 2.603.548
- Ajustes Prudenciais – Res. 4.192/13 CMN (2) ................................................. (1.325.805) (1.351.239)

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

Patrimônio de referência – PR (nível I + nível II) (a) ..................................... 1.367.341 1.470.077

Ativo ponderado pelo risco – RWA (b) ........................................................... 11.073.688 9.370.745
Alocação de capital:
- Risco de crédito ................................................................................................. 10.413.672 8.741.178
- Risco de mercado .............................................................................................. 695 13.106
- Risco operacional ............................................................................................... 659.321 616.461

Índice de solvabilidade (a / b) ......................................................................... 12,35% 15,69%
Capital nível I ...................................................................................................... 12,35% 13,37%
- Capital principal .................................................................................................. 12,35% 13,37%
Capital nível II ..................................................................................................... 2,32%

- 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” .......................................... 28.930 29.538

Índice de imobilização ...................................................................................... 24,66% 20,29%
Folga de imobilização ....................................................................................... 346.430 436.788

(1) Patrimônio Líquido do Conglomerado Prudencial, conforme 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 2018 passamos a
deduzir 100% dos ajustes prudências para fins da apuração do Capital Principal.

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Conglomerado Financeiro Banco

2018 2017 2018 2017
Caixa e saldos em bancos ........................................ 47.424 24.724 38.121 16.109
Aplicações interfinanceiras de liquidez (i) ................. 815.153 1.415.491 815.153 1.415.491

Total ........................................................................... 862.577 1.440.215 853.274 1.431.600

(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 e Banco

2018 2017
Posição bancada
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ................................................................ 19.998
Letras do Tesouro Nacional – LTN ..................................................................... 703.180 59.987
Notas do Tesouro Nacional – NTN .................................................................... 111.973 1.335.506

Aplicações no mercado aberto ....................................................................... 815.153 1.415.491

Aplicações em depósitos interfinanceiros .................................................... 11.044 9.594

Total .................................................................................................................... 826.197 1.425.085
Circulante .......................................................................................................... 822.222 1.419.698
Não circulante ................................................................................................... 3.975 5.387
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Banco BMG S.A e Empresas Controladas 

CNPJ: 61.186.680/0001-7 

(c) Classificação dos títulos e valores mobiliários
(i) Títulos disponíveis para venda

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os títulos públicos federais foram marcados a mercado conforme cotação
divulgada pela Anbima e estão custodiados na Brasil, Bolsa, Balcão - B3.

Conglomerado Financeiro
Valor pela Ajuste a valor

curva - Custo Valor de de mercado
Descrição Vencimento Quantidade amortizável mercado  no Patrimônio
Títulos públicos
Cotas de fundos de investimento Indeterminado 5.000 5.000 4.886 (114)
LTN ............................................. 01/04/2020 7.020 6.365 6.470 105
LFT .............................................. 01/03/2019 12.110 119.652 119.652
LFT .............................................. 01/03/2021 47.979 473.966 474.027 61
LFT .............................................. 01/09/2021 2.814 27.812 27.799 (13)
LFT .............................................. 01/03/2022 13.400 132.340 132.362 22
LFT .............................................. 01/09/2022 15.386 151.905 151.961 56
LFT .............................................. 01/03/2023 4.854 47.960 47.934 (26)
LFT .............................................. 01/09/2023 13.176 130.090 130.097 7
LFT .............................................. 01/03/2024 1.488 14.695 14.688 (7)
LFT .............................................. 01/03/2025 100.000 986.488 986.689 201
NTNB .......................................... 15/05/2023 10.000 33.807 33.977 170
NTNB .......................................... 15/08/2024 10.000 34.583 34.657 74
NTNF .......................................... 01/01/2025 27.726 30.064 30.272 208

Total – 2018 ............................... 2.194.727 2.195.471 744
Total – 2017 ............................... 1.859.400 1.859.783 383

Banco
Valor pela Ajuste a valor

curva - Custo Valor de de mercado
Descrição Vencimento Quantidade amortizável mercado  no Patrimônio
Títulos públicos
Cotas de fundos de investimento Indeterminado 5.000 5.000 4.886 (114)
LTN ............................................. 01/04/2020 7.020 6.365 6.470 105
LFT .............................................. 01/03/2019 2.730 26.974 26.974
LFT .............................................. 01/03/2021 24.364 240.638 240.704 66
LFT .............................................. 01/09/2021 2.814 27.812 27.799 (13)
LFT .............................................. 01/03/2022 13.400 132.340 132.362 22
LFT .............................................. 01/09/2022 15.380 151.845 151.901 56
LFT .............................................. 01/03/2023 4.854 47.960 47.934 (26)
LFT .............................................. 01/09/2023 10.846 107.068 107.091 23
LFT .............................................. 01/03/2024 1.488 14.695 14.688 (7)
LFT .............................................. 01/03/2025 100.000 986.488 986.689 201
NTNB .......................................... 15/05/2023 10.000 33.807 33.977 170
NTNB .......................................... 15/08/2024 10.000 34.583 34.657 74
NTNF .......................................... 01/01/2025 27.726 30.064 30.272 208

Total – 2018 ............................... 1.845.639 1.846.404 765
Total – 2017 ............................... 1.822.495 1.822.784 289

(ii) Títulos para negociação
Conglomerado Financeiro

Valor pela Ajuste a
curva - Custo Valor de  valor de

Descrição Vencimento Quantidade amortizável mercado  mercado
Títulos privados

Total – 2018
Total – 2017 .................................... 7.503 8.006 503

Banco
Valor pela Ajuste a

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

Títulos no exterior ........................... 19/07/2019 56.042 59.431 59.431
Títulos no exterior ........................... 26/07/2019 5.081 5.309 5.309
Títulos no exterior ........................... 02/08/2019 4.943 5.109 5.109
Títulos no exterior ........................... 05/08/2019 7.693 7.859 7.859
Títulos no exterior ........................... 23/08/2019 9.406 8.824 8.824
Títulos no exterior ........................... 06/09/2019 6.370 5.993 5.993
Títulos no exterior ........................... 06/09/2019 8.251 7.834 7.834
Títulos no exterior ........................... 20/09/2019 4.009 3.911 3.911
Títulos no exterior ........................... 04/10/2019 3.745 3.907 3.907
Títulos no exterior ........................... 18/10/2019 5.558 5.853 5.853
Títulos no exterior ........................... 04/11/2019 18.750 19.472 19.472
Títulos no exterior ........................... 05/12/2019 11.223 11.142 11.142
Títulos no exterior ........................... 13/12/2019 384 388 388
Títulos no exterior ........................... 23/12/2019 1.162 1.163 1.163

Total – 2018 .................................... 146.195 146.195
Total – 2017 .................................... 67.791 68.294 503

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 l imites 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 Brasil, Bolsa, Balcão - B3.
(a) Swaps por indexador:

Conglomerado Financeiro e Banco
Descrição 2018 2017
Diferencial a receber
Moeda estrangeira ................................................................................................ 70.611 42.633
Juros ..................................................................................................................... 32.899 62.917
Índices .................................................................................................................. 148.444 78.316

Ativo ..................................................................................................................... 251.954 183.866

Diferencial a pagar
Moeda estrangeira ................................................................................................ (5.326) (150.743)
Juros ..................................................................................................................... (78.682) (85.414)
Índices ..................................................................................................................

Passivo ................................................................................................................ (84.008) (236.157)

Exposição líquida no balanço ........................................................................ 167.946 (52.291)

(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 .................................. 70.611 70.611
Juros ....................................................... 13.563 7.172 1.427 10.737 32.899
Índices .................................................... 148.444 148.444
Total – 2018 ........................................... 13.563 7.172 1.427 229.792 251.954
Total – 2017 ........................................... 9.718 18.464 8.585 147.099 183.866

Contratos de Swap:
Posição passiva
Moeda estrangeira .................................. (837) (4.489) (5.326)
Juros ....................................................... (389) (10.759) (3.320) (64.214) (78.682)
Total – 2018 ........................................... (1.226) (10.759) (3.320) (68.703) (84.008)
Total – 2017 ........................................... (42.748) (157.513) (9.387) (26.509) (236.157)

 (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 .................................... 1.173.578 52.032 14.091 66.123
CDI x Dólar .................................... 306.015 40.738 (24.475) 16.263
IPCA x CDI .................................... 1.495.500 3.768 144.676 148.444
Pré x Real ...................................... 2.871 (2.271) 2.460 189
Pré x Dólar ..................................... 103.003 20.615 320 20.935

Posição ativa – 2018 .................... 3.080.967 114.882 137.072 251.954
Posição ativa – 2017 .................... 2.971.320 172.463 11.403 183.866

Dólar x Dólar .................................. (837) (837)
CDI  x IPCA ................................... 560.200 (5.594) (24.490) (30.084)
CDI x Dólar .................................... 182.969 (45.194) (813) (46.007)
Pré x Dólar ..................................... 56.311 (6.742) (338) (7.080)

Posição passiva – 2018 ............... 799.480 (57.530) (26.478) (84.008)
Posição passiva – 2017 ............... 3.545.625 (195.197) (40.960) (236.157)

Exposição – 2018 ......................... 3.880.447 57.352 110.594 167.946
Exposição – 2017 ......................... 6.516.945 (22.734) (29.557) (52.291)

As transações de swap foram marcadas a mercado, considerando as cotações obtidas na Brasil, Bolsa, Balcão - B3.
(d) 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 prefixadas.
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$ 3.100.381 (2017 – R$ 3.365.553). Esses instrumentos geraram ajuste
a valor de mercado credor registrado no patrimônio líquido de R$ 7 (2017 – devedor de R$ 7.191), 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 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 2018, o saldo da parte
ativa dos swaps é de R$ 728.646 (31/12/2017 – R$ 912.819), e o saldo da captação é de R$ 710.776 (31/12/2017 –
R$ 933.860). Estes instrumentos geraram ajuste a valor de mercado negativo no resultado do exercício no montante
de R$ 8.823 (31/12/2017 – positivo em R$ 16.045), 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
2018 2017 2018 2017

Crédito pessoal .......................................................... 7.017.748 6.012.666 6.718.785 5.872.673
CDC – veículos ......................................................... 3.023 20.525 3.023 20.525
Carteira comercial ...................................................... 1.188.745 1.234.663 1.188.745 1.234.663
Arrendamento mercantil ............................................. 46
Operações de crédito cedidas (i) .............................. 948.461 1.102.304 948.461 1.102.304
Financiamento à Importação ..................................... 9.426
Sub Total ................................................................... 9.157.977 8.379.630 8.859.014 8.230.165

Carteira de câmbio ..................................................... 25.779 4.024 25.779 4.024
Cartões de crédito ..................................................... 329.067 249.125 329.067 249.125
Total - outros créditos ............................................ 354.846 253.149 354.846 253.149

Total carteira de crédito ......................................... 9.512.823 8.632.779 9.213.860 8.483.314

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ........ (554.395) (558.334) (537.816) (551.643)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa –

outros créditos ....................................................... (2.725) (121) (2.725) (121)

Total ........................................................................... 8.955.703 8.074.324 8.673.319 7.931.550
Circulante ................................................................. 7.806.185 7.265.546 7.735.403 7.221.199
Não Circulante ......................................................... 1.149.518 808.778 937.916 710.351

(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
2018 2017 2018 2017

Setor privado:
Indústria ................................................................. 62.179 173.501 62.179 173.501
Comércio ................................................................ 77.454 48.970 77.454 48.970
Intermediários financeiros ..................................... 159.331 205.903 159.331 205.903
Outros serviços ..................................................... 872.541 737.136 872.541 737.090
Habitação ............................................................... 8.756 29.658 8.756 29.658
Rural ....................................................................... 3.912 15.835 3.912 6.409
Pessoas físicas .................................................... 8.328.650 7.421.776 8.029.687 7.281.783

Total ........................................................................... 9.512.823 8.632.779 9.213.860 8.483.314

(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 2018, o Banco BMG S.A. não 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 2018, são como seguem abaixo:

Conglomerado Financeiro e Banco
Operações Obrigações

Cessão após a Resolução CMN nº 3.533/08 Cedidas  assumidas
(Nota 17b)

Crédito pessoal consignado:
Com coobrigação – Valor Presente ................................................... 948.461 770.627
Saldo de operações liquidadas a repassar ........................................ 1.191

Total - 2018 ............................................................................................ 948.461 771.818
Total - 2017 ............................................................................................ 1.102.304 1.002.698

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 ......................... 6.672.583 323 20.780 6.693.686
A vencer de 31 a 60 dias .................. 157.194 300 88.871 246.365
A vencer de 61 a 90 dias .................. 95.134 266 54.114 149.514
A vencer de 91 a 180 dias ................ 201.105 587 93.492 295.184
A vencer de 181 a 360 dias .............. 216.845 403 115.166 332.414
A vencer após 360 dias ..................... 458.830 74 761.490 1.220.394
Total de parcelas a vencer ............. 7.801.691 1.953 1.133.913 8.937.557

Vencidas até 14 dias ......................... 10.401 94 1.717 12.212
Vencidas de 15 a 30 dias .................. 88.193 71 692 88.956
Vencidas de 31 a 60 dias .................. 51.959 113 3.179 55.251
Vencidas de 61 a 90 dias .................. 43.865 106 1.089 45.060
Vencidas de 91 a 180 dias ................ 128.494 325 2.808 131.627
Vencidas de 181 a 360 dias .............. 169.745 361 72.054 242.160
Total de parcelas vencidas ............ 492.657 1.070 81.539 575.266

Total da carteira – 2018 ................... 8.294.348 3.023 1.215.452 9.512.823
Total da carteira – 2017 ................... 7.318.800 20.525 1.293.408 46 8.632.779

Banco
Crédito CDC Carteira

Vencimento/Produto Pessoal  Veículos Comercial Total
A vencer até 30 dias .................................................... 6.672.343 323 20.780 6.693.446
A vencer de 31 a 60 dias ............................................. 156.930 300 88.871 246.101
A vencer de 61 a 90 dias ............................................. 94.814 266 54.114 149.194
A vencer de 91 a 180 dias ........................................... 198.132 587 93.492 292.211
A vencer de 181 a 360 dias ......................................... 180.135 403 115.166 295.704
A vencer após 360 dias ................................................ 234.806 74 761.490 996.370
Total de parcelas a vencer ........................................ 7.537.160 1.953 1.133.913 8.673.026

Vencidas até 14 dias .................................................... 10.401 94 1.717 12.212
Vencidas de 15 a 30 dias ............................................. 83.235 71 692 83.998
Vencidas de 31 a 60 dias ............................................. 46.270 113 3.179 49.562
Vencidas de 61 a 90 dias ............................................. 39.962 106 1.088 41.156
Vencidas de 91 a 180 dias ........................................... 118.743 325 2.808 121.876
Vencidas de 181 a 360 dias ......................................... 159.615 361 72.054 232.030
Total de parcelas vencidas ....................................... 458.226 1.070 81.538 540.834

Total da carteira – 2018 .............................................. 7.995.386 3.023 1.215.451 9.213.860
Total da carteira – 2017 .............................................. 7.178.807 20.526 1.283.981 8.483.314 Es
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
 Em milhares de reais

Continuação...

Continua...

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
2018 2017

Provisão Provisão
para créditos para créditos
de liquidação de liquidação

Nível % Carteira duvidosa Carteira duvidosa
A 0,50 8.555.077 42.775 7.613.097 38.065
B 1,00 161.862 1.619 222.048 2.220
C 3,00 109.431 3.283 101.982 3.060
D 10,00 61.527 6.153 39.833 3.983
E 30,00 109.413 32.824 100.191 30.058
F 50,00 48.622 24.311 79.077 39.539
G 70,00 69.118 48.382 116.736 81.715
H 100,00 397.773 397.773 359.815 359.815

Total 9.512.823 557.120 8.632.779 558.455
(ii) Banco

2018 2017
Provisão Provisão

para créditos para créditos
de liquidação de liquidação

Nível % Carteira duvidosa Carteira duvidosa
A 0,50 8.290.546 41.452 7.487.109 37.435
B 1,00 156.903 1.569 209.871 2.099
C 3,00 103.741 3.112 99.883 2.996
D 10,00 57.624 5.762 38.746 3.875
E 30,00 105.449 31.635 98.342 29.503
F 50,00 44.999 22.499 77.468 38.734
G 70,00 66.954 46.868 115.909 81.136
H 100,00 387.644 387.644 355.986 355.986

Total 9.213.860 540.541 8.843.314 551.764

(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
2018 2017 2018 2017

Saldo no início do período ................................... 558.455 576.482 551.764 571.260
Constituição de provisão ........................................... 508.995 448.223 487.591 439.821
Efeito no resultado ................................................. 508.995 448.223 487.591 439.821
(Créditos de liquidação duvidosa baixados a

débito de provisão) ................................................ (510.330) (466.250) (498.814) (459.317)
Saldo no fim do período ....................................... 557.120 558.455 540.541 551.764
Créditos recuperados ................................................. (190.822) (206.242) (190.246) (206.012)
Total efeito no resultado ........................................ 318.173 241.981 297.345 233.809

Banco BMG S.A e Empresas Controladas 

CNPJ: 61.186.680/0001-7 

11 INVESTIMENTOS
Participações em controladas

Conglomerado Financeiro
2018 2017

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% 10.381 674 539 1.957 1.566 8.305 6.739
CBFacil Corretora de Seguros e Negócios Ltda. ..................... 308.490.998 99,99% 174.174 (454) (454) 1.153 1.143 174.157 73.013
BMSE Participações Ltda. ......................................................... 7.006.483 99,74% 1.973 9 9 11 10 1.968 1.958
BMG Participações em Negócios Ltda. .................................... 23.625.000 94,49% 27.037 (418) (395) 115 (306) 25.547 25.979
Help Franchising Participações Ltda. ....................................... 21.995.600 99,98% 18.959 586 586 (625) 51 18.955

Ágio no investimento na Help Franchising Participações Ltda. 3.091
Amortização de ágio - Help Franchising Participações Ltda. .. (515)

(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 ........................................................................................... 2.464 231.508 107.689

(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

2018 2017
Resultado de Resultado de
equivalência equivalência

Número de Percentual Lucro e variação Lucro e variação Valor contábil Valor contábil
ações/cotas de Patrimônio (Prejuízo) do cambial do (Prejuízo) cambial do do do
possuídas participação líquido 2º semestre 2º semestre do exercício exercício investimento investimento

(i) Diretas (Ramo financeiro)
BMG Bank (Cayman) Ltd. ......................................................... 2.417 100,00% 194.635 1.911 2.857 4.903 32.670 194.635 161.966
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ........................... 229.125.505 99,99% 342.715 5.477 5.476 9.766 9.765 342.683 332.917
Banco Cifra S.A. ........................................................................ 163.647.689 100,00% 718.028 940 940 10.231 10.231 718.028 695.896
Banco BCV S.A. ........................................................................ 81.977.488.506 100,00% 1.194.780 938 938 14.766 14.766 1.194.780 1.161.383
Cifra Financeira S.A. ................................................................. 279.000 100,00% 14.000 129 129 328 328 14.000 14.000

Ágio no investimento no Banco BCV S.A. ................................   1.422.504 1.422.504
Amortização de ágio - Banco BCV S.A. ....................................   (1.043.171) (900.920)
Ágio no investimento no Banco Cifra S.A. / Simples

Participações Ltda. .................................................................   27.908 27.908
Amortização de ágio - Simples Participações Ltda. .................   (20.931) (18.140)

Ágio no investimento na Help Franchising Participações Ltda.   3.091
Amortização de ágio - Help Franchising Participações Ltda. ..   (515)

(ii) Diretas (Ramo não financeiro)
ME Promotora de vendas Ltda. ................................................. 8.000 80,00% 10.381 674 539 1.958 1.566 8.305 6.739
CBFacil Corretora de Seguros e Negócios Ltda. ..................... 308.490.998 99,99% 174.174 (454) (464) 1.153 1.143 174.157 73.014
BMSE Participações Ltda. ......................................................... 7.006.483 99,74% 1.973 9 9 11 11 1.968 1.957
BMG Participações em Negócios Ltda. .................................... 23.625.000 94,49% 27.037 (418) (820) 115 (307) 25.547 25.979
Help Franchising Participações Ltda. ....................................... 21.995.600 99,98% 18.959 586 586 (625) 51 18.955
Total ........................................................................................... 70.224 3.081.944 3.005.203

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, tendo gerado um ganho de R$ 431.091.
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 participação 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%.
Em 09 de março de 2018, o Banco BMG comprou dos acionistas controladores 99,98% da Help Franchising Participações Ltda. Para concretização da transação foram pagos R$6.999 por um patrimônio de R$3.908, apurando-se um ágio no
montante de R$3.091. Subsequentemente, foi efetuado aumento de capital na Help Franchising Participações Ltda. no valor de R$14.997.
Em 25 de maio de 2018 foi efetuado cessão e transferência de 500.000 quotas da partição na BMG Participações em Negócios Ltda., totalizando o montante de R$500, com consequente redução da participação do Banco BMG S.A. de 96,50% para 94,49%.
Em Assembleia realizada em 04 de outubro de 2018 foi alterada a denominação social da CB Intermediação de Negócios Ltda. que passou a ser CBFácil Corretora de Seguros e Negócios Ltda. No mesmo ato, foi efetuado aumento de capital no
valor de R$100 milhões.

12 IMOBILIZADO DE USO
Conglomerado Financeiro e Banco

2018 2017 Movimentações
Saldo Saldo

Taxa anual (Depreciação Valor Valor residual em (Despesas de Residual em
  (%) Custo acumulada) líquido líquido 31.12.2017 Aquisições (Baixas) Depreciação) 31.12.2018

Imóveis de uso ....................................................................................... 16.686 (12.970) 3.717 3.741 3.741 (24) 3.717
Terrenos ................................................................................................... 3.711 3.711 3.711 3.711 3.711
Edificações .............................................................................................. 4 12.976 (12.970) 6 30 30 (24) 6

Outras imobilizações de uso ............................................................... 228.845 (129.211) 99.634 66.048 73.468 57.655 (12.065) (19.424) 99.634
Sistema de segurança ............................................................................. 5 7
Instalações ............................................................................................... 10 87.221 (59.841) 27.380 34.805 31.083 12.258 (11.074) (4.887) 27.380
Móveis e equipamentos de uso ............................................................... 10 18.939 (11.828) 7.111 6.464 5.605 2.871 (45) (1.320) 7.111
Sistema de comunicação ......................................................................... 10 941 (379) 562 385 450 204 (4) (88) 562
Sistema de processamento de dados ..................................................... 20 115.658 (54.333) 61.325 21.642 33.711 41.638 (0) (14.024) 61.325
Sistema de transporte .............................................................................. 20 6.086 (2.830) 3.256 2.745 2.619 684 (942) 895 3.256

Imobilizado de uso ............................................................................... 245.532 (142.181) 103.351 69.979 77.209 57.655 (12.065) (19.448) 103.351

9 OUTROS CRÉDITOS
Conglomerado Financeiro Banco

2018 2017 2018 2017
Créditos tributários (i) ................................................ 2.267.008 2.361.619 1.901.361 1.983.123
Carteira de câmbio (Nota 8 (a)) ................................ 26.024 4.522 26.024 4.522
Devedores por depósitos em garantia (ii) ................ 309.506 272.128 305.444 268.391
Impostos a compensar (iii) ........................................ 352.773 388.758 309.544 330.283
Devedores diversos – País (iv) ................................ 605.356 517.081 551.810 488.425
Devedores por compra de valores e bens ............... 1.080 3.902 1.080 3.902
Valores a receber sociedades ligadas ....................... 115.514 112.493 117.602 167.440
Compromisso antigo controlador Banco Cifra ......... 11.580 10.985 11.580 10.985
Títulos de crédito a receber (Nota 8(a)) ................... 329.067 249.125 329.067 249.125
Outros ......................................................................... 16.860 3.112 26.802 12.722
(-) Provisões outros créditos liquidação duvidosa

(Nota 8(a)) .............................................................. (2.725) (121) (2.725) (121)

Total ........................................................................... 4.032.043 3.923.604 3.577.589 3.518.797
Circulante ................................................................. 1.455.109 1.261.998 1.370.426 1.239.487
Não circulante .......................................................... 2.576.934 2.661.606 2.207.163 2.279.312

(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 compreende substancialmente de crédito de COFINS no valor de R$263.928 (2017
- R$257.382) no Conglomerado Financeiro e R$251.053 (2017 - R$244.768) no Banco, em função do transito em
julgado em 06/04/2009 da 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.

(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$355.591
(2017 – R$330.219) bem como valores a receber de cessão de crédito, realizadas em 2017, no montante de
R$110.971 (2017 R$104.266).

10 OUTROS VALORES E BENS
(a) Bens não de uso e materiais em estoque

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Bens não de uso próprio (i) ....................................... 78.464 51.649 78.357 51.474
Provisões para desvalorização ................................. (6.850) (2.005) (6.850) (2.005)
Material em estoque ................................................... 114 505 114 505

Total – Circulante .................................................... 71.728 50.149 71.621 49.974

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

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Comissões – País ..................................................... 153.084 218.672 153.083 218.672
Comissões – Exterior ................................................ 3.263 6.774 3.263 6.774
Outros ......................................................................... 4.136 2.904 2.366 1.121

Total ........................................................................... 160.483 228.350 158.712 226.567
Circulante ................................................................. 104.923 76.141 103.152 74.358
Não circulante .......................................................... 55.560 152.209 55.560 152.209
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
 Em milhares de reais

Continuação...

Continua...

Banco BMG S.A e Empresas Controladas 

CNPJ: 61.186.680/0001-7 

13 INTANGÍVEL
Conglomerado Financeiro

2018 2017
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 ................................................................................................... (1.064.102) (919.060)

Total ........................................................................................................................... 386.310 531.352

Conforme estudo realizado na data-base de dezembro de 2018, não foi identificada a necessidade de reconhecimento
de perda por redução ao valor recuperável do ágio no período findo em 31 de dezembro 2018. O prazo de amortização
do ágio é de 10 anos, cujo data final é agosto de 2021. O valor recuperável dos ágios foi calculado com base do valor
em uso. O cálculo utiliza projeções de fluxo de caixa, com base no orçamento de 10 anos, aprovado pela
Administração.
Movimentação do Intangível

Conglomerado Financeiro
2018 2017

Ágio em aquisição de controladas
Saldo inicial ................................................................................................................ 531.352 676.394
(Amortizações) ........................................................................................................... (145.042) (145.042)
Total ........................................................................................................................... 386.310 531.352

14 DEPÓSITOS
(a) Depósitos interfinanceiros

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Prefixados .................................................................. 19.291
Pós-fixados ................................................................ 49.635 69.906 1.578.441 1.848.534

Total ........................................................................... 49.635 69.906 1.578.441 1.867.825
Circulante ................................................................. 433 45.439 1.527.462 1.838.855
Não Circulante ......................................................... 49.202 24.467 50.979 28.970

(b) Depósitos a prazo
Conglomerado Financeiro Banco

2018 2017 2018 2017
Prefixados .................................................................. 2.940.623 1.625.860 2.940.624 1.625.860
Pós-fixados ................................................................ 6.424.768 6.645.338 6.424.745 6.645.327

Total ........................................................................... 9.365.391 8.271.198 9.365.369 8.271.187
Circulante ................................................................. 2.764.845 1.943.053 2.764.823 1.943.042
Não circulante .......................................................... 6.600.546 6.328.145 6.600.546 6.328.145

(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 a prazo (i) Total
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Até 30 dias ................................ 44.645 429.167 271.792 429.167 316.437
De 31 a 60 dias ......................... 403.179 208.665 403.179 208.665
De 61 a 90 dias ......................... 336.835 122.457 336.835 122.457
De 91 a 180 dias ....................... 433 397 801.145 426.448 801.578 426.845
De 181 a 360 dias ..................... 397 794.519 913.691 794.519 914.088
Após 360 dias ............................ 49.202 24.467 6.600.546 6.328.145 6.649.748 6.352.612

Total .......................................... 49.635 69.906 9.365.391 8.271.198 9.415.026 8.341.104
Circulante ................................ 433 45.439 2.764.845 1.943.053 2.765.278 1.988.492
Não Circulante ........................ 49.202 24.467 6.600.546 6.328.145 6.649.748 6.352.612

(i) Do montante de R$9.365.391 (2017 - R$8.271.198) de depósito a prazo, em dezembro de 2018, o Conglomerado
Financeiro não possuí posição com garantia especial do FGC - DPGE de acordo com a Resolução nº 3.692 do
BACEN de 26 de março de 2009. (2017 – R$443.430).

Banco
Depósitos Depósitos

Interfinanceiros a prazo (i) Total
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Até 30 dias ................................ 14.570 1.835.061 429.167 271.792 443.737 2.106.853
De 31 a 60 dias ......................... 403.179 208.665 403.179 208.665
De 61 a 90 dias ......................... 336.835 122.457 336.835 122.457
De 91 a 180 dias ....................... 1.512.892 397 801.145 426.448 2.314.037 426.845
De 181 a 360 dias ..................... 3.397 794.497 913.680 794.497 917.077
Após 360 dias ............................ 50.979 28.970 6.600.546 6.328.145 6.651.525 6.357.115

Total .......................................... 1.578.441 1.867.825 9.365.369 8.271.187 10.943.810 10.139.012
Circulante ................................ 1.527.462 1.838.855 2.764.823 1.943.042 4.292.285 3.781.897
Não Circulante ........................ 50.979 28.970 6.600.546 6.328.145 6.651.525 6.357.115

(i) Do montante de R$9.365.369 (2017 - R$8.271.187) de depósito a prazo, em dezembro de 2018, o Banco BMG não
possuí posição com garantia especial do FGC - DPGE de acordo com a Resolução nº 3.692 do BACEN de 26 de
março de 2009. (2017 – R$443.430).

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 2018 2017
Notes .......................................... 171.871 abr-11 abr-18 8,00% 289.824
Subordinated notes (i) ................ 243.342 nov-09 nov-19 9,95% 16.676 14.453
Subordinated notes (i) ................ 164.607 ago-10 ago-20 8,88% 26.592 22.701
Hedge risco de mercado (i) ....... 6.098 (23.219)
Total - circulante ...................... 49.366 303.759

(i) Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 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(d)(ii).
Os saldos incluem a provisão para imposto de renda, calculado a alíquota de 14,3% sobre os encargos.

(b) Obrigações por emissão de letras de crédito
Foram emitidas as seguintes letras:

Conglomerado Financeiro e Banco
2018 2017

Letras financeiras ...................................................................................................... 380.783 632.284
Letras créditos imobiliários ........................................................................................ 37.383 38.070
Letras créditos agropecuários ................................................................................... 58.370 144.663

Total ........................................................................................................................... 476.536 815.017
Circulante ................................................................................................................. 205.268 578.042
Não Circulante ......................................................................................................... 271.268 236.975

(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

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Até 30 dias ............ 112.961 102.958 112.961 102.958
De 31 a 60 dias ..... 26.592 22.701 9.342 129.503 35.934 152.204
De 61 a 90 dias ..... 2.365 43.220 2.365 43.220
De 91 a 180 dias ... 266.605 22.774 14.453 43.301 109.925 66.075 390.983
De 181 a 360 dias . 37.299 192.436 37.299 192.436
Após 360 dias ........ 271.268 236.975 271.268 236.975

Total ...................... 266.605 49.366 37.154 476.536 815.017 525.902 1.118.776
Circulante ............ 266.605 49.366 37.154 205.268 578.042 254.634 881.801
Não circulante ..... 271.268 236.975 271.268 236.975

16 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
Conglomerado Financeiro Banco

2018 2017 2018 2017
Repasses País – Instituições Oficiais (a) ................ 39.492 59.413 39.492 59.413
Empréstimos no Exterior (b) ...................................... 29.013 36.175 29.013 85.948
Empréstimos no País – Outras Instituições (c) ....... 468.353 444.858 468.353 444.858

Total ........................................................................... 536.858 540.446 536.858 590.219
Circulante ................................................................. 68.505 95.588 68.505 145.361
Não Circulante ......................................................... 468.353 444.858 468.353 444.858

(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
2018 2017

Até 30 dias ................................................................................................................. 333
De 31 a 60 dias .......................................................................................................... 324
De 61 a 90 dias .......................................................................................................... 324
De 91 a 180 dias ........................................................................................................ 972
De 181 a 360 dias ...................................................................................................... 39.492 57.460
Após 360 dias .............................................................................................................

Total ........................................................................................................................... 39.492 59.413
Circulante ................................................................................................................. 39.492 59.413
Não Circulante

(b) Empréstimos no Exterior
Referem-se a:
- Captação junto ao Banco ABC Brasil no montante de U$6,5 milhões com saldo atual de R$25.104; e
- Captação junto ao Commerzbank-Frankfurt no montante de US$1,0 milhão com saldo atual de R$3.909.

(c) Empréstimos no País – Outras Instituições
- Valores relativos ao empréstimo junto ao FGC – Fundo Garantidor de Crédito (Vide Nota 11).

17 OUTRAS OBRIGAÇÕES
(a) Fiscais e previdenciárias

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Provisão para imposto de renda e contribuição
social a recolher .................................................... 23.763 56.704 1.746 8.965

Outros impostos e contribuições a recolher ............. 45.916 23.718 40.205 23.183
Provisão para imposto de renda e contribuição

social diferidos (i) .................................................. 49.559 22.890 49.333 22.372
Total ........................................................................... 119.238 103.312 91.284 54.520
Circulante ................................................................. 69.679 50.533 41.951 2.787
Não circulante .......................................................... 49.559 52.779 49.333 51.733
(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.
(b) Diversas

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Provisão para pagamentos a efetuar ........................... 92.158 96.565 91.870 96.268
Credores diversos ......................................................... 421.020 339.025 420.021 338.837
Valores a repassar cessão (i) ........................................ 1.191 4.258 1.191 4.258
Valores a pagar sociedades ligadas .............................. 3.649 21.257 18.415
Causas judiciais (ii) ........................................................ 416.130 450.290 404.656 440.060
Obrigações sobre operações vinculadas a cessão (iii) 770.627 998.440 770.627 998.440
Dívidas subordinadas (Nota 17(c)) ............................... 1.580.476 1.361.488 1.580.476 1.361.488
Garantias financeiras prestadas ................................... 5.492 5.576 5.492 5.576
Obrigações por convênios oficiais
Outras ............................................................................. 329 271 329 271
Total ............................................................................... 3.287.423 3.259.562 3.295.919 3.263.613
Circulante ..................................................................... 1.782.336 1.306.376 1.802.307 1.320.656
Não circulante .............................................................. 1.505.087 1.953.186 1.493.612 1.942.957
(i) 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. Vide Nota 8(c).

(ii) O saldo de provisão para passivos contingentes refere-se a contingências relacionadas a causas de natureza
cível, trabalhista e fiscais. Vide Nota 18.

(iii) Referem-se às obrigações assumidas por operações de cessão de crédito com retenção substancial dos riscos e
benefícios. Vide Nota 8(c).

(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% 243.342 942.756
Dívida subordinada (Dólar) ...... 431.836 Ago/10 Ago/20 8,88% 164.607 637.720
Total – 2018 .............................. 1.580.476
Total – 2017 .............................. 1.361.488
Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos das dívidas subordinadas:

Conglomerado Financeiro e Banco
Subordinated Notes 2018 2017
De 181 a 360 dias ...................................................................................................... 942.756
Acima de 360 dias ..................................................................................................... 637.720 1.361.488
Total ........................................................................................................................... 1.580.476 1.361.488

18 ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS – FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
O Banco e suas controladas são partes em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal. A avaliação para
constituição de provisões é efetuada conforme critérios descritos na Nota 2.2(r). A Administração do Banco entende
que a provisão constituída é suficiente para atender perdas decorrentes dos respectivos processos.
(i) Provisão para riscos fiscais - 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$427.066 (2017 – R$366.490) Conglomerado Financeiro e R$419.733
(2017 – R$356.970) 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 causas 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$208.922 (2017 – R$248.612) no Conglomerado Financeiro e R$208.922
(2017 – R$248.612) no Banco, sendo que as naturezas referem-se às ações indenizatórias.
(iii) Provisões Cíveis - A provisão dos casos cíveis individualizados 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 causas 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$544.497 (2017 – R$507.238) Conglomerado Financeiro e R$544.076
(2017 – R$444.653) Banco, sendo que as naturezas referem-se às ações indenizatórias ou de cobranças.
Abaixo demonstramos a segregação por natureza e movimentação das provisões e dos respectivos depósitos em
garantia das Ações Fiscais e Previdenciárias, trabalhistas e cíveis:

(iv) Depósitos Judiciais e Provisões segregadas por natureza
2018

Conglomerado Financeiro Banco
 Depósitos Depósitos

Judiciais Provisões Judiciais Provisões
Contingências tributárias e previdenciárias 90.478 28.645 87.479 27.666
Contingências trabalhistas ......................... 32.838 87.406 32.325 77.522
Reclamações cíveis ................................... 186.190 300.079 185.640 299.468
Total ............................................................ 309.506 416.130 305.444 404.656

2017
Conglomerado Financeiro Banco

 Depósitos Depósitos
Judiciais Provisões Judiciais Provisões

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

(v) Movimentação
Conglomerado Financeiro

Depósitos Contingências Contingências Contingências
Judiciais  Tributária  Trabalhistas  Cíveis

Em 01/01/2018 ............................................ 272.128 30.820 87.104 332.366
Adições ........................................................ 116.690 17.689 39.228 47.790
(Baixas) ....................................................... (79.312) (19.864) (38.926) (80.077)
Saldo em 31/12/2018 ................................. 309.506 28.645 87.406 300.079

Banco
Depósitos Contingências Contingências Contingências
Judiciais  Tributária  Trabalhistas  Cíveis

Em 01/01/2018 ............................................ 268.391 30.792 77.511 331.757
Adições ........................................................ 116.167 16.736 35.942 47.312
(Baixas) ....................................................... (79.114) (19.862) (35.931) (79.601)
Saldo em 31/12/2018 ................................. 305.444 27.666 77.522 299.468

19 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (BANCO)
a) Capital social

Em 07 de junho de 2018, foi aprovada pelo Bacen, através do oficio 10120/2018-BCB/Deorf/GTSP2, a alteração do
capital do Banco BMG, para R$2.542.571 com consequente aumento do capital no montante de R$38.094, através de
emissão de 363 novas ações.
Em 18 de outubro de 2018, foi aprovada, através de Assembleia Geral Extraordinária, o desdobramento da totalidade
de ações ordinárias, nominativas sem valor nominal, de forma que cada ação ordinária existente passe a representar
19.866 (dezenove mil, oitocentas e sessenta e seis) novas ações ordinárias, sem qualquer alteração no valor do
capital social da Companhia.
Na mesma Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a conversão de 100.000.000 (cem milhões) de ações
ordinárias em ações preferenciais, de emissão da Companhia, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma)
ação preferencial. Desta forma, o capital social da passa a ser dividido em 400.007.354 (quatrocentos milhões, sete
mil e trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias e 100.000.000 (cem milhões) de ações preferenciais,
nominativas e sem valor nominal.
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social subscrito e integralizado é de R$2.542.571, representado por 400.007.354
(quatrocentos milhões, sete mil e trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias e 100.000.000 (cem milhões) de
ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal.

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) Juros sobre Capital Próprio

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.
Os juros sobre Capital Próprio foram instituídos pela Lei 9.249/95, que em seu art. 9º, e alterações, faculta às
empresas a dedução do Lucro Real e da base de Contribuição Social da despesa financeira devidamente registrada
resultante da aplicação da TJLP sobre o patrimônio líquido a título de remuneração ao acionista.
A administração da Companhia aprovou, em reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro
de 2018, o crédito individualizado dos juros sobre capital próprio de R$140.002 milhões, resultando num valor líquido
do Imposto de Renda Retido de R$119.002 milhões, imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório. Es
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
 Em milhares de reais

Continuação...

Continua...

Banco BMG S.A e Empresas Controladas 

CNPJ: 61.186.680/0001-7 

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
2018 2017 2018 2018 2017

CDC Crédito pessoal .................................. 3.214.891 2.602.954 1.652.527 3.151.031 2.594.461
CDC Veículos ............................................. 1.406 19.844 678 1.406 19.844
Carteira comercial ....................................... 94.529 169.753 38.125 94.529 169.753
Arrendamento mercantil .............................. (17) 117
Comissões de agentes ............................... (412.730) (302.181) (211.543) (412.730) (302.180)
Resultado com operações de crédito cedidas (100.725) (218.836) (51.282) (100.725) (218.835)

Total ............................................................ 2.797.354 2.271.651 1.428.505 2.733.511 2.263.043

(b) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
Segundo

Conglomerado Financeiro Semestre Banco
2018 2017 2018 2018 2017

Aplicações interfinanceiras de liquidez ...... 85.232 91.341 48.226 84.698 84.809
Títulos e valores mobiliários ....................... 121.190 215.329 53.974 108.952 211.739
Aplicações no exterior ................................. 19

Total ............................................................ 206.422 306.689 102.200 193.650 296.548

(c) Despesas da intermediação financeira
Segundo

Conglomerado Financeiro Semestre Banco
2018 2017 2018 2018 2017

Despesa com captação no exterior ........... (407.941) (179.727) (87.213) (402.786) (181.358)
Resultado com instrumentos financeiros

derivativos ............................................... 175.723 (194.799) 3.285 175.723 (194.799)

Sub Total .................................................... (232.218) (374.526) (83.928) (227.063) (376.157)

Despesas de depósitos a prazo ................. (837.102) (762.811) (439.887) (835.230) (762.372)
Despesas de depósitos interfinanceiros .... (1.878) (8.529) (48.096) (105.102) (164.984)
Outras despesas de captação ................... (63.035) (108.933) (27.334) (63.035) (110.155)
Operações de emp. cessões e repasses .. (40.620) (60.736) (16.106) (40.620) (60.736)

Total ............................................................ (1.174.853) (1.315.535) (615.351) (1.271.050) (1.474.404)

21 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Conglomerado Financeiro

Segundo
Semestre

2018 2018 2017
Rendas de cobrança ..................................................................... 459 1.088 2.323
Rendas de tarifas bancárias ........................................................ 3.738 15.791 12.976
Rendas outros serviços ............................................................... 13.907 24.725 21.297
Total .............................................................................................. 18.104 41.604 36.596

22 DESPESAS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(a) Despesas de pessoal

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2018 2017 2018 2018 2017
Proventos .................................................... (91.310) (88.603) (48.294) (91.255) (88.559)
Encargos sociais ......................................... (35.667) (41.350) (19.042) (35.648) (41.334)
Treinamento ................................................. (1.676) (1.350) (1.082) (1.676) (1.350)
Benefícios ................................................... (28.181) (23.802) (14.868) (28.149) (23.774)
Honorários ................................................... (9.248) (8.895) (4.805) (9.248) (8.895)

Total ............................................................ (166.082) (164.000) (88.091) (165.976) (163.912)

(b) Outras despesas administrativas
Segundo

Conglomerado Financeiro Semestre Banco
2018 2017 2018 2018 2017

Água, energia e gás .................................... (1.799) (1.651) (963) (1.799) (1.651)
Marketing ..................................................... (44.912) (27.516) (28.651) (44.692) (27.409)
Aluguéis ....................................................... (10.784) (12.074) (3.268) (10.759) (12.049)
Arrendamento de bens ................................ (4.734) (4.113) (2.502) (4.734) (4.113)
Promoções e relações públicas .................. (7.200) (21.640) (6.019) (7.200) (21.640)
Comunicações ............................................ (24.845) (30.782) (11.313) (24.845) (30.782)
Manutenção e conservação de bens ......... (1.367) (1.148) (803) (1.367) (1.147)
Processamento de dados ........................... (44.980) (35.275) (22.661) (44.977) (35.273)
Seguros ....................................................... (3.287) (2.460) (1.245) (2.844) (2.046)
Serviços de terceiros .................................. (82.910) (120.323) (44.293) (82.909) (120.275)
Serviço de vigilância .................................. (5.813) (5.562) (3.027) (5.813) (5.563)
Serviços técnicos especializados .............. (164.915) (122.812) (93.993) (163.121) (122.485)
Materiais diversos ....................................... (3.054) (1.922) (1.880) (3.054) (1.922)
Serviços do sistema financeiro .................. (10.401) (13.371) (4.155) (10.370) (13.350)
Transportes ................................................. (3.804) (3.133) (1.992) (3.804) (3.131)
Viagens ........................................................ (10.516) (8.293) (5.922) (10.515) (8.293)
Amortização e depreciação ........................ (165.762) (163.465) (83.762) (165.762) (163.465)
Outras despesas administrativas .............. (41.041) (31.925) (22.680) (40.419) (30.980)

Total ............................................................ (632.124) (607.465) (339.129) (628.984) (605.574)
23 DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2018 2017 2018 2018 2017
PIS e COFINS ............................................ (94.852) (70.283) (48.716) (89.446) (62.539)
ISS ............................................................... (490) (549) (215) (490) (546)
Outros .......................................................... (4.382) (7.310) (1.654) (3.832) (6.438)

Total ............................................................ (99.724) (78.142) (50.585) (93.768) (69.523)
24 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2018 2017 2018 2018 2017
Outras receitas operacionais

Recuperação de encargos e despesas ...... 5.407 67.597 1.675 4.069 67.537
Variação monetária ..................................... 22.719 25.196 13.494 21.635 25.034
Reversão de provisões operacionais (i) .... 161.641 203.009 109.410 158.168 198.388
Juros sobre o capital próprio ...................... 36.000 36.000
Atualização de impostos a compensar ...... 11.521 22.172 5.101 10.896 20.826
Outras .......................................................... 13.968 37.548 13.962 13.968 29.316

Total ............................................................ 215.256 355.522 179.642 244.736 341.101

Outras despesas operacionais

Atualização monetária ................................. (10.436) (10.794) (4.655) (10.436) (10.794)
Despesas de cobranças ............................. (4.204) (5.904) (1.262) (4.087) (5.542)
Despesa de interveniência de repasse de

recursos .................................................... (81.560) (69.347) (40.183) (81.560) (69.347)
Despesa de provisões operacionais (i) ...... (293.299) (373.501) (168.442) (287.374) (368.250)
Atualização de tributos ............................... (179) (30.517) (1) (33) (27.398)
Juros e multas ............................................ (14) (1.156) (2) (2) (1.156)
Tarifas ......................................................... (35.983) (21.229) (20.141) (35.983) (21.229)
Outras .......................................................... (59.099) (92.072) (37.565) (54.446) (92.215)

Total ............................................................ (484.774) (604.520) (272.251) (473.921) (595.931)

(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

2018 2017 2018 2017
Créditos Tributários:
Sobre adições temporárias ........................................ 1.613.076 1.696.436 1.578.704 1.662.536
Sobre prejuízos fiscais / base negativa ................... 653.385 664.636 322.110 320.040
Contribuição social – MP 2.158-35 ............................ 547 547 547 547

Total (i) ...................................................................... 2.267.008 2.361.619 1.901.361 1.983.123
(i) – Não circulante (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 2018, esses saldos possuem as
seguintes características:
O Conglomerado Financeiro possui prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda no montante de R$1.699.955 (2017 –
R$1.714.064) e de base negativa de contribuição social no montante de R$1.522.644 (2017 – R$1.529.571) e Crédito
de Contribuição Social – MP 2.158-35 de R$547 (2017 – 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 causas
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.

(b) A movimentação dos créditos tributários no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 pode ser
demonstrada como segue:

Conglomerado financeiro
CS Adições Prejuízos fiscais/

MP 2.158-35 temporárias Base negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2018 ............... 547 1.696.436 664.636 2.361.619
Constituição .......................................... 204.900 3.979 208.879
(Utilização) (i) ........................................ (288.260) (15.230) (303.490)
Saldo final em 31/12/2018 .................. 547 1.613.076 653.385 2.267.008

Banco
CS Adições Prejuízos fiscais/

MP 2.158-35 temporárias Base negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2018 ............... 547 1.662.536 320.040 1.983.123
Constituição .......................................... 203.634 3.979 207.613
(Utilização) (i) ........................................ (287.466) (1.909) (289.375)
Saldo final em 31/12/2018 .................. 547 1.578.704 322.110 1.901.361

(i) Efeito da alteração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido instituída pela Lei 13.169 de 06 de
outubro de 2015.

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
2019 .......................................... 413.310 403.413
2020 .......................................... 670.646 636.986
2021 .......................................... 700.812 660.939
2022 .......................................... 214.635 172.812
2023 .......................................... 67.347 23.567
2024 .......................................... 47.817 722
2025 .......................................... 50.295 722
2026 .......................................... 52.471 722
2027 .......................................... 48.355 722
2028 .......................................... 1.320 756

Total ......................................... 2.267.008 1.901.361
(c) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado

Conglomerado Financeiro
2018 2017

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda social de renda social

Resultado antes da tributação sobre o lucro e
das participações societárias .............................. 379.011 379.011 11.768 11.768

Juros sobre o capital próprio ...................................... (140.002) (140.002) (45.000) (45.000)
Participações estatutárias .......................................... (63.407) (63.407) (13.277) (13.277)
Adições (exclusões) permanentes: ............................

Equivalência patrimonial ......................................... (2.464) (2.464) 4.201 4.201
Variação cambial de investimento no exterior ....... (28.919) (28.919) (2.405) (2.405)
Outros ...................................................................... (47.702) (48.185) (16.043) (11.075)

Base de cálculo ........................................................ 96.517 96.034 (60.756) (55.788)
Alíquota base .............................................................. (14.478) (19.207) 9.113 11.157
Alíquota adicional ........................................................ (9.628) 6.100
Crédito tributário alteração alíquota CSLL (i) ............ (102.357)
Incentivos fiscais ....................................................... 822 1.429

Encargos (Créditos) com Imposto de renda e
Contribuição social .............................................. (23.284) (121.564) 16.642 11.157

(i) Efeito da alteração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido instituída pela Lei 13.169 de 06 de
outubro de 2015.

Banco
2018 2017

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda social de renda social

Resultado antes da tributação sobre o lucro e
das participações societárias .............................. 344.391 344.391 (55.609) (55.609)

Juros sobre o capital próprio ...................................... (140.002) (140.002) (45.000) (45.000)
Participações estatutárias .......................................... (63.407) (63.407) (13.274) (13.274)

Adições (exclusões) permanentes:
Equivalência patrimonial ......................................... (70.224) (70.224) (93.482) (93.482)
Outros ...................................................................... (44.196) (44.659) (10.247) 6.715

Base de cálculo ........................................................ 26.562 26.099 (217.612) (200.650)
Alíquota base .............................................................. (3.985) (5.220) 32.642 40.130
Alíquota adicional ........................................................ (2.632) 21.785
Crédito tributário alteração alíquota CSLL (i) ............ (98.660)

Incentivos fiscais ................................................... 269 616

Encargos (Créditos) com Imposto de renda e
Contribuição social .............................................. (6.348) (103.880) 55.043 40.130

(i) Efeito da alteração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido instituída pela Lei 13.169 de 06 de
outubro de 2015.

26 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS (BANCO)
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução BACEN nº 4.636, de
22/02/2018, e do Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas operações são efetuadas a valores, prazos e taxas médias
usuais com as demais operações do banco.

(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 2018 2017 2018 2017
Títulos e Valores Mobiliários
BMG Bank (Cayman) Ltd. .......................................................... 146.195 60.288 1.871 439
Rendas a Receber
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil .......................... 6.588 6.588
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................... 3.417 3.089
Outros Créditos
Banco Cifra S.A. ....................................................................... 189 3.210
Banco BCV S.A. ........................................................................ 1.899 51.737
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................... 3.649
Bmg Participações Em Negócios Ltda ...................................... 25 25
Serviços de Cobrança
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ...................................... 69 102 2.178
Depósitos à vista
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil .......................... (134) (147)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................... (220) (523)
EGL - Emprendimientos Gerais Ltda ......................................... (36) (989)
Help Franchising ........................................................................ (1.114) (276)
CB Intermediação de Negócios Ltda ......................................... (1.973) (451)
ME Promotora de Vendas Ltda ................................................. (971) (50)
BMG Soluções Eletrônicas S.A ................................................ (43) (53)
Bmg Participações Em Negócios Ltda ...................................... (831) (26)
Cmg Corretora De Seguros ........................................................ (231) (875)
Depósitos interfinanceiros
Banco BCV S.A. ........................................................................ (928.686) (927.035) (57.433) (82.719)
Banco Cifra S.A. ....................................................................... (580.428) (551.322) (35.141) (44.475)
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil .......................... (5.807) (302.559) (9.595) (27.816)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................... (13.885) (17.003) (948) (1.198)
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior
BMG Bank (Cayman) Ltd. .......................................................... (49.773) (68) (1.886)
Depósitos a prazo
EGL - Empreendimentos Gerais Ltda ........................................ (5.927) (6.508) (303) (584)
Help Franchising ........................................................................ (12.882) (500) (690) (425)
ME Promotora de Vendas Ltda ................................................. (4.778) (2.689) (243) (342)
CB Intermediação de Negócios Ltda ......................................... (13.211) (2.407) (1.444)
BMG Soluções Eletrônicas S.A ................................................ (346) (324) (22) (50)
Bmg Participações Em Negócios Ltda ...................................... (1.037) (1.167) (76) (112)
Cmg Corretora De Seguros ........................................................ (5.991) (174)
Outras obrigações
Banco BCV S.A. ........................................................................ (21.156) (18.415)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................... (101)
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ...................................... (345) (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$2.559. Os contratos objetos de cessão estavam classificados, conforme Resolução
2.682/99 do Bacen, nos níveis de risco “G” e “H”.
Em 31 de dezembro de 2018, os valores a repassar a EGL – Empreendimentos Gerais Ltda., totalizavam R$ 345 (2017
– R$ 514) e os serviços de cobrança representavam R$ 69 (2017 – R$ 102).
Em setembro de 2017, o Banco BMG e suas controladas contrataram seguro garantia com prêmios no montante de
R$2.180 com a controlada indireta BMG Seguros S.A.

(b) Remuneração dos administradores
Conforme descrito na Nota 2.2(s), 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
2018 2017

Remuneração .............................................................................................................. 9.248 8.896
Contribuição INSS ...................................................................................................... 2.080 3.489

Total ............................................................................................................................ 11.328 12.385

(i) Outras informações
Conforme legislação em vigor em 31/12/2018, 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.

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. Es
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
 Em milhares de reais

Continuação...

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 Área de Riscos. 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 Área de Riscos, subordinada à Diretoria de Planejamento, Riscos, RI e Canais Digitais, 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 - 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 PCLD, 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 ou retenção de risco 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 4.557/17, 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.

1.6 Análise de Sensibilidade
Em cumprimento à Instrução Normativa CVM nº 475, o Banco BMG realizou análise de sensibilidade por fatores de
risco de mercado considerados relevantes.
Os instrumentos financeiros são segregados nas carteiras de negociação e banking (não negociação), tal como
acontece na gestão da exposição de risco de mercado, de acordo com as melhores práticas de mercado e com os
critérios de classificação de operações e gestão de capital do novo método padronizado de Basileia III do BACEN. A
carteira banking consiste nas operações comerciais e estruturais provenientes das diversas linhas de negócio do
Grupo e de seus eventuais hedges. Assim sendo, toda a carteira do Grupo a ser analisada para risco de mercado é
classificada como banking.
O quadro-resumo apresentado abaixo demonstra os efeitos das variações nos preços nos cenários projetados e não
reflete necessariamente a posição atual, em virtude do dinamismo do mercado e das atividades do Grupo.
Os testes de stress proporcionam uma indicação do volume potencial de perdas que poderia surgir de situações de
mercado extremas. Para a carteira de não negociação, os testes de stress são realizados pela área de Risco.
Fatores de Riscos Definição Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3
Moeda estrangeira Exposições sujeitas a variação cambial (1.379) (3.447) (6.893)
Taxa de juros em reais Exposições sujeitas a variação de taxas

de juros pré-fixadas (32.355) (80.886) (161.773)
Cupom cambial Exposições sujeitas a variação de taxas

dos cupons em moeda estrangeira 6.872 17.179 34.358
IPCA/IGPM Exposições sujeitas a variação de taxas

dos cupons de índices de preços 66.930 167.325 334.649
Total 40.068 100.171 200.341
Os instrumentos financeiros do Grupo são classificados como Carteira Banking. Os mesmos consistem em operações
de crédito, instrumentos de captação de recursos financeiros destinados a financiar a carteira de crédito, os títulos e
valores mobiliários classificados como Disponíveis para Venda e os instrumentos financeiros derivativos destinados a
hedge de outras operações classificadas nesta carteira (ativas ou passivas).
Os fatores de riscos identificados:
Curva de juros – perda decorrente de variações de preço em função das variações da taxa de juros prefixada em
reais;
Cupom cambial – perda decorrente de variações de preço em função das variações da taxa de juros doméstica para
operações indexadas à variação cambial;
Câmbio – perda decorrente de variações de preço em função das variações de qualquer moeda.

Premissas para os fatores de riscos
Cenário Curva de juros (pré) e Curva de Cupom cambial Câmbio
1 Deslocamento paralelo de + 100 pontos básicos Aumento de 10%
2 Deslocamento paralelo de + 250 pontos básicos Aumento de 25%
3 Deslocamento paralelo de + 500 pontos básicos Aumento de 50%
· O cenário 1 representa um choque paralelo de 100 pontos básicos (+1%) nas curvas de juros e de cupom cambial

somado a um choque de 10% nas taxas de câmbio.
· O cenário 2 representa um choque paralelo de 250 pontos básicos (+2,5%) nas curvas de juros e de cupom cambial

somado a um choque de 25% nas taxas de câmbio.
O cenário 3 representa um choque paralelo de 500 pontos básicos (+5%) nas curvas de juros e de cupom cambial
somado a um choque de 50% nas taxas de câmbio.
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Compromissos e Garantias
Os avais e fianças prestadas pelo Conglomerado Financeiro a clientes montam R$307.880 (2017 – R$311.602) e
estão sujeitos a encargos financeiros e contra-garantias pelos beneficiários.
Com o advento da Resolução nº 4.512/16, referente ao tratamento para garantias financeiras prestadas, o saldo de
provisão de avais e fianças, teve impacto no positivo no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 de
R$ 84 (31/12/2017 negativo em R$ 219).
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, cujos
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 de Planejamento, Riscos, RI e Canais Digitais 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, BI e Pricing, subordinada à Diretoria de Planejamento, Riscos, RI e Canais
Digitais, 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 ao Diretor Executivo Geral, é responsável pela apuração e projeção
do Índice de Basileia utilizando-se do orçamento (elaborado pela SUPLA) e cenários relativos aos Riscos de Crédito,
Mercado e Liquidez.
A Área de Riscos, sob a responsabilidade da Diretoria de Planejamento, Riscos, RI e Canais Digitais, 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 3.354/07 (atualizada pela Circular nº 3.923/18), 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 juros, 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 Diretoria de Riscos, 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 Área de Riscos, subordinada à
Diretoria de Planejamento, Riscos, RI e Canais Digitais. 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, 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. Es
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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 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 e de Controles Internos,
da Ouvidoria, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de capital e nas suas próprias análises decorrentes de
observação direta e discussão em reuniões.
Atividades Exercidas no Período
O Comitê de Auditoria realizou no primeiro semestre de 2018, 06 (seis) reuniões ordinárias, todas previstas no seu plano de
trabalho, e 01 (uma) extraordinária. Adicionalmente, foram realizadas duas reuniões em 21/01 e 14/02/19, para avaliação
final das demonstrações contábeis da data-base de 31/12/2018, dentre outros itens. Contamos sempre com a presença de
dois conselheiros, também membros do Comitê de Auditoria.
Sistemas de controles internos e de Gerenciamento de Riscos
No segundo semestre de 2018 o BMG continuou com o aprimoramento e atualização das suas normas e procedimentos e
fortalecimento do processo de Governança Corporativa. O Comitê acompanhou os trabalhos das áreas contábil, 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, além do processo de apuração de fraudes internas e
externas e de prevenção a fraudes.
O Comitê de Auditoria, com base nesse conjunto de informações e em suas próprias averiguações e reuniões, avalia de
forma positiva a efetividade dos Controles Internos do BMG, entendendo que os esforços empreendidos nos últimos
semestres vêm fortalecendo, efetivamente, o processo de governança, tendo tido o efetivo engajamento de toda a
Administração.
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, com monitoramento da implementação de planos de ação recomendados,
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 da
Organização.

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 o planejamento dos seus trabalhos e as suas principais conclusões,
considerando-os adequados, não tendo sido evidenciados fatos relevantes que pudessem comprometer a independência da
referida empresa.
Ouvidoria
O Comitê de Auditoria acompanha os trabalhos da Ouvidoria em consonância com a regulamentação vigente. 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 31/12/2018, 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 e as
mesmas estão alinhadas à legislação e regulamentação vigentes, retratando, adequadamente, a situação econômica e
financeira da Instituição.
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 BMG relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2019.

Olga Stankevicius Coupo
Paulo Augusto de Andrade (Coordenador)

Roberto Faldini

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO BANCO BMG

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 2018 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 2018 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 2018, 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 semestre e exercício correntes. 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 2018 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 àqueles do ano
anterior.

Reconhecimento do crédito tributário
(Notas explicativas 2.2.p, 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.

Esse assunto 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 da área tributária,
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 tr ibutário
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.

Provisões e passivos contingentes
(Notas explicativas 2.2.r e 18)
O Banco BMG S.A. 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 trabalhista, cível e especialmente
tributária.
Os processos judiciais de natureza trabalhista, tributária e
cíveis estratégicos, 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 massificados, 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.
Esse assunto 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 processos judiciais, 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 suas controladas 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.

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

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

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

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(Notas explicativas 2.2.g e 8)
O saldo de operações de crédito do Banco BMG S.A. e
suas controladas é composto principalmente por operações
de varejo e atacado. A mensuração da provisão para
crédito de liquidação duvidosa considera as determinações
do Conselho Monetário Nacional e 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,
esse assunto permanece uma área de foco em nossa
auditoria.

Nossos procedimentos incluíram, entre outros, atualização do
entendimento e testes sobre os 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 analisamos 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 provisão são razoáveis e consistentes com os utilizados
no exercício anterior.

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, incidentes operacionais.
Considerando os aspectos acima, o ambiente de tecnologia
da informação permanece uma área de foco de nossa de
auditoria.

Análise do valor recuperável - ágio
(Notas explicativas 2.2.m e 13)
O ágio registrado no intangível do Conglomerado Financeiro
é proveniente de combinações de negócios ocorridas em
exercícios anteriores e vem sendo amortizado no prazo de
10 anos. Nas demonstrações individuais do Banco o ágio é
classificado no grupo de Investimentos (Nota 4).

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.

Esse assunto permanece uma área de foco de auditoria,
pois a utilização de diferentes premissas no teste de valor
recuperável poderia modificar signif icativamente o
resultado do valor presente dos fluxos de caixa esperados,
alterando o valor de avaliação do valor recuperável do ágio
constituído.

Atualizamos nosso entendimento, realizado em conjunto
com nossos especialistas em finanças corporativas no
exercício anterior, sobre os controles internos que
envolvem a análise do valor recuperável do ágio, e
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 no
exercício atual e em exercícios anteriores.
Consideramos que as premissas e critérios adotados pela
Administração para a análise do valor recuperável do ágio
são razoáveis em seus aspectos relevantes no contexto
das demonstrações financeiras.

Realizamos testes nos 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 e suas controladas.
Com o resultado desses trabalhos, determinamos a
natureza e a extensão de nossos procedimentos de
auditoria sobre as demonstrações financeiras.

Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado
As demonstrações individuais do valor adicionado (DVA) do Banco BMG S.A. referente ao semestre e exercício findos em
31 de dezembro de 2018, bem como a demonstração consolidada do valor adicionado do Banco BMG S.A. e suas
controladas referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 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 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 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 semestres e exercício correntes 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, 14 de fevereiro de 2019

PricewaterhouseCoopers Edison Arisa Pereira
Auditores Independentes Contador CRC 1SP127241/O-0
CRC 2SP000160/O-5
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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.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 15 de fevereiro de 2019. Dia de Santa Jovita, São Lúcio, São 
Teotônio, São José de Antioquia, Santa Geórgia, Dia do Beato Cláudio 
de La Colombiére e Dia do Anjo Hahahel, cuja virtude é a força. Hoje 
aniversaria a atriz Sylvia Bandeira que faz 69 anos, a atriz Jane Seymour 
nascida em 1951, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, que faz 63 
anos e o vocalista Brandon Boyd que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é carismático, generoso e gentil; 
tem habilidade para aprender rapidamente. Refi namento e gosto pelas 
artes o fazem desenvolver sua criatividade e assim produzir trabalhos 
artísticos originais. A capacidade de comunicação o conduz para ser 
um excelente consultor. Aprecia a religiosidade, mas costuma vê-la 
mais sob seus aspectos culturais do que propriamente espirituais. 
Exerce a espiritualidade muito à sua maneira. Se dá muito bem quando 
trabalha em equipe.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e 
difícil. Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, 
prejuízos por excesso de confiança. O carro tem 
como símbolo mudança, se no sonho estiver via-
jando por uma longa estrada. Sofrer acidentes 
sem ficar machucado, solução dos seus problemas 
e mudança para melhorar na vida. Números de 
sorte:  14, 22, 64, 67 e 86.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta sexta é o décimo primeiro dia da lunação. A Lua em bom aspecto com o Sol traz mais vitalidade e clareza 

após dias de confusão e mal-entendidos. A Lua faz um aspecto positivo com Urano que traz novidades e ideias lu-

minosas. A Lua fi ca fora de curso entre 10h50 até ingressar em Câncer às 12h04. O astral vai fi car mais acolhedor 

na parte da tarde e na noite desta sexta. A Lua em bom aspecto com Marte traz iniciativa para lidar com assuntos 

domésticos, familiares e pessoais.
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O momento é ideal para resolver 
assuntos pendentes. Precisa aceitar 
as situações difíceis, enfrentá-las 
e, ainda assim ser efi ciente. Lua 
fi ca fora de curso entre 10h50 até 
ingressar em Câncer às 12h04. O 
astral vai fi car mais acolhedor na 
parte da tarde e na noite desta sexta. 
92/992 – Vermelho.

Os projetos que tem em mente 
tendem a ser bem-sucedidos, me-
lhorando seus ganhos. A Lua faz 
um aspecto positivo com Urano que 
traz novidades e ideias luminosas. 
Já no fi nal da noite e começo da 
madrugada, a fase não é boa para o 
entendimento difi cultando as comu-
nicações. 21/921 – Verde.

Controle a tendência a falta âni-
mo para saber como ir adiante e 
alcançar o que vinha buscando. O 
relacionamento íntimo pode abalado 
entre você e a pessoa amada. Seja 
objetivo no trabalho e prepare-se 
obter o reconhecimento de chefes 
e superiores. 77/377 – Azul.

Situações críticas começam a ser su-
peradas e serão afastadas. Veja tudo 
de com clareza, sem iludir-se com as 
aparências. Com determinação pode 
vencer obstáculos passageiros. Já 
conseguirá sentir-se mais confi ante 
e seguro. Os vazios de sua vida logo 
serão preenchidos. 63/363 – Branco.

De manhã haverá uma sensação de 
que as coisas caminham bem. Se 
estiver só, poderá conhecer uma 
pessoa atraente. Saia da rotina faça 
viagens e reveja velhos amigos que 
estavam afastados. Faça contato 
com pessoas que impulsionem sua 
carreira. 87/487 – Verde.

Pela manhã poderá se sentir mais 
cobrado já que as pessoas, tanto 
chefes como familiares fi cam mais 
exigentes e severos. Precisa evitar o 
desgaste de sua imagem cumprindo 
o que foi proposto. Os contatos 
sociais e profi ssionais o levarão a 
tomar um novo rumo em seu tra-
balho. 82/582 – Cinza.

Usufrua do convívio com o seu am-
biente e dos seus amigos nesta sexta. 
Algumas dúvidas o farão refl etir um 
pouco mais até decidir-se. Procure 
manter o controle sobre as situações 
antigas e aguardar boas novas que 
irão chegar em breve com o Sol em 
Peixes. 44/344 – Cinza.

Demonstre seus sentimentos e 
pode mudar sua vida. A tendência 
no fi nal do dia é de muita atividade 
física e mental. Já no fi nal da noite e 
começo da madrugada ara sábado, a 
fase não é boa para o entendimento 
dificultando as comunicações. 
33/533 – Branco.

Mudanças vão alterar a rotina e darão 
um novo ritmo a sua vida. Os estudos 
e as viagens estão favorecidos. Terá 
notícia inesperada de pessoa que 
está longe. Algo muito desejado deve 
chegar inesperadamente, se ainda 
não veio antes do fi nal do mês de 
fevereiro. 38/438 – Amarelo.

Sua vida começa a andar mais de-
pressa e os acontecimentos serão 
renovadores. Poderá encontrar 
um novo rumo e até se está só, um 
novo amor. Faça contato com novos 
ambientes e conheça outras pessoas. 
Melhor o recolhimento com o seu 
amor. 74/374 – Rosa.

A Lua em bom aspecto com Marte 
traz iniciativa para lidar com assun-
tos domésticos, familiares e pesso-
ais. A tendência no fi nal do dia é de 
muita atividade física e mental. Tudo 
renasce naturalmente na semana 
que vem com o Sol transitando em 
seu signo. 64/464 – Branco.

A fi m de semana é favorável para 
atividades que envolvam o público. 
Faça tudo com a máxima compe-
tência, imponha-se um alto nível de 
qualidade e terá sucesso em ativida-
des criativas. Cuide melhor da sua 
saúde, que afeta a disposição para 
realizar suas tarefas ou se divertir. 
72/172 – Violeta.

Simpatias que funcionam TER SORTE 

NOS JOGOS 

- Na véspera do dia que for fazer o jogo, separe seis 
notas de R$ 2. Escolha uma delas aleatoriamente e 
dobre-a. Guarde-a na carteira. Pegue as outras notas 
e dobre-as também. Depois, dê cada uma destas notas 
a pessoas e peça que elas deem para quem precisar, 
ou façam uma doação. Em seguida, pegue a nota 
que fi cou com você e desdobre-a. Os números da 
série desta nota serão os números que você deverá 
combinar de acordo com o jogo que irá fazer.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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"Os (?)",
obra-

prima de
Camões

Meta dos
pesqui-
sadores
da Aids

Zela pelos
interesses
do órfão

(jur.) 

Eça de
Queirós,
escritor

português

Descer 
(o que
estava

suspenso)
(?) arma-
dor, posi-

ção do
basquete

As mulhe-
res que

conduzem
debates

Aparar as
(?): supe-
rar as di-
vergências

Um dos
efeitos do
narcótico

Peça que
regula a
direção 
do avião

São chama-
dos popu-
larmente
de "171"

Condição
do local

propício a
assaltos

Angela
Merkel,
política
alemã

Bebida ser-
vida nas
reuniões
da ABL

Atividade agrícola
que fez surgir os

"barões" do séc XIX
(Hist.)Espécie

de cobra
asiática

altamente
venenosa

Anda 
para cá

Artesa-
nato

indígena
que utiliza
penas de

aves 

Formato de
respostas
no Enem

(?) de 
pop-ups:
impede

anúncios (web)

Magistrado que coíbe
os abusos da Justiça
Cantora de "Rolling in
the Deep" e "Skyfall"

Base da redação
Guerra dos (?): opôs
bandeirantes e portu-

gueses 

Enguia,
em inglês
Mar, em
francês

"Acelera-
ção", em

PAC
Subsídio

Sufixo de 
"profetisa"
Sordidez

(fig.)
Fecho de
segurança
Busca do
revisor

Lev Tols-
toi, escritor
Camilla 

Belle, atriz

Rádio
(símbolo)

A pele 
do rosto

De poucas
posses
Voz do
pardal

CBM
CORALAZUL

CURADORLU
LREQCUTIS

ARTEPLUMARIA
IGEELPD
VEMAALA

MODERADORAS
DOPOBRE

TORPORISA
CIRLACRE

CALOTEIROS
FEERMOLT

TEMARCHA
EMBOABAS

3/eel — mer. 4/limo. 6/aporte — torpor. 8/emboabas. 9/coral-azul. 10/bloqueador.

Falar que a tecnologia 

tem provocado 

profundas, defi nitivas 

e rápidas mudanças na 

sociedade e maneiras 

como consumimos é 

chover no molhado

Essa é uma verdade que 
estamos vivenciando 
desde a década passada. 

Porém, o que pouco temos dis-
cutido é como essa realidade 
tem impactado cada uma das 
gerações e seus hábitos de 
compra. Muitos dizem que o 
grande desafi o é conseguir 
vender para a geração Z, essa 
composta pelos nascidos a par-
tir de 2000 e que não sabem o 
que é o mundo desconectado, 
mas o grande desafi o mesmo é 
conseguir criar estratégias que 
consigam conversar e gerar 
interesse com as diferentes 
gerações.

Para começar, a primeira 
lição é que o pior a ser feito é 
estereotipar o seu público. Não 
dá para saber qual a relação 
de uma pessoa com consumo 
online apenas devido a sua 
idade, principalmente por-
que grande parte delas hoje 
possuem smartphones e os 
usam para tomar a decisão de 
compra, mesmo que ela seja 
realizada pelo computador ou 
até mesmo na loja física. 

Para muitos, segmentação 
é a melhor resposta para esse 
questionamento. Mas é preciso 
ir além e criar múltiplos cami-
nhos para que os consumidores 
das diferentes gerações pos-
sam conhecê-lo, tirar dúvidas 
e claro fechar o negócio.

Diferentes comportamen-
tos podem ser verificados no 
momento de pesquisa antes 
de se decidir pela compra. 
Por exemplo, a geração X, 
dos nascidos antes da dé-
cada de 80, em sua maioria, 
valorizam a confiança e irão 
dar um bom peso ao histórico 

da marca; já a geração Z, dos 
nascidos após 2000, prioriza 
as informações sobre o pro-
duto em questão e avaliações 
de outras pessoas que já 
fizeram a compra.

Essas características in-
fl uenciam no esforço neces-
sário para convencer o con-
sumidor a experimentar um 
produto, que nesse caso cresce 
em uma escadinha. A geração 
Z possui um afã por conhecer 
coisas novas, o que a torna a 
primeira adotar novos produ-
tos e serviços, principalmente 
relacionados à tecnologia. 
A geração Y vem um pouco 
depois, sendo necessário um 
investimento maior em mídias 
sociais e infl uenciadores para 
convencê-los a fazerem o teste. 
Por fi m, aparece a geração X, 
que precisa ter uma “prova” 
de que deve dar uma chance 
ao novo produto. 

Claro, como comentei aci-
ma, não podemos generali-
zar, e existem muitas pessoas 
com mais de 40 anos que se 
enquadram muito mais no 
perfil da geração Z do que 
com 18 anos. Agora temos um 
grande plot twist, daqueles 
dignos dos melhores filmes 
do Hitchcock: comportamen-
to é mais importante do que 
idade. Na hora de definir 
sua estratégia, é importante 
pensar nas características de 
cada geração, mas se pes-
soas de gerações diferentes 
demonstrarem o comporta-
mento que não era esperado, 
esqueça a idade e as inclua 
no mesmo grupo. 

Essa blindagem protege o 
negócio de uma guinada em 
direção ao público errado, 
eliminando aquele diferencial 
que fazia com que ele se im-
portasse com o seu produto 
ou serviço.

(*) - É COO e co-fundador do 
Promobit, social commerce que

reúne as melhores ofertas da internet.

Como vender para 
consumidores de 
diferentes idades

Fabio Carneiro (*)

A obra de arte representa o mito da beleza de Narciso, 
famoso por se refl etir em sua própria imagem, segundo a 
iconografi a clássica. 

O afresco foi encontrado na mesma residência em que há alguns 
meses a imagem de Leda, a rainha de Esparta, com o Deus Júpiter 
em seu colo, disfarçado de cisne para fugir das tentações de ou-
tras mulheres fora descoberto. “Uma alcova refi nada reapareceu 
em sua total beleza durante a escavação de Régio V de Pompeia, 
como a esplêndida imagem de Leda e do Cisne, e atrás da sala, 
na parte do átrio da casa, com paredes de vivas cores, aparece 
o afresco de Narciso enquanto olha para um lago”, explicaram 
os especialistas em nota. 

Os pesquisadores também informaram que no átrio onde está 
a obra de Narciso é possível ver escadas que levavam ao andar 
superior. Além disso, o espaço do porão, usado para armazenar 
recipientes de vidro, foi encontrado, junto com um funil de bronze 
e oito vasos antigos. “A beleza dessas salas nos levou a modifi car 
o projeto e continuar as escavações, o que nos permitirá abrir 
ao público pelo menos uma outra parte deste domus no futuro”, 
explicou a diretora interina do parque, Alfonsina Russo. 

Já o diretor geral do Parque Arqueológico de Pompeia, Mas-
simo Osanna, ressaltou que todo o ambiente é permeado pelo 
tema da ‘alegria de viver, beleza e vaidade’. “É uma decoração 
deliberadamente luxuosa e, provavelmente, relevante para 
os últimos anos da colônia, como evidenciado pelo extraordi-
nário estado de preservação de cores”, fi nalizou. O dono da 

Pesquisadores descobrem afresco 
‘Mito de Narciso’ em Pompeia

Pesquisadores do Parque Arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, anunciaram ontem (14) a 
descoberta de um novo afresco, localizado em uma casa em ruínas da cidade, que foi destruída em 79 
d.C. por uma tempestade de cinzas do vulcão Vesúvio

Obra estava na mesma casa que a imagem de Leda,

rainha de Esparta.

A
N

SA

casa em que se localiza a obra de arte seria um comerciante, 
possivelmente um escravo liberto, que ansiava por elevar seu 
status social por meio de referências aos mitos da mais alta 
cultura (ANSA).

Preocupados em afastar os mosquitos, 
principalmente o Aedes aegypti, alunos do 
4º B, 2018, do Colégio Marista Cascavel, no 
oeste do Paraná, utilizaram uma técnica 
totalmente natural tanto para as pessoas 
quanto para o meio ambiente. O grupo 
plantou diversas mudas de citronela, planta 
que tem como característica a capacidade 
repelente, para afastar os insetos do gra-
mado da escola.

A iniciativa faz parte do Projeto de In-
tervenção Social, que incentiva o protago-
nismo dos estudantes. Durante  o ano, os 
professores que trabalham com o projeto 
levantam temas de interesse dos alunos 
para que eles desenvolvam projetos. A 
ideia do plantio de citronela surgiu após 
um encontro com as famílias realizado no 
gramado, quando surgiu a ideia de proteger 
o local dos mosquitos.

O plantio contou com a consultoria de uma 

Alunos plantam citronela para
afastar mosquitos da dengue

O grupo plantou diversas mudas de 

citronela para afastar os insetos do 

gramado da escola.

escala e a fi delidade topográfi ca do terreno. 
“Mapeamos o parque, medimos as citronelas 
e a distância com que elas deveriam ser 
plantadas”, conta a aluna Julia Pinto de 
Moura. “Com o tempo, percebi que o cheiro 
fi cou mais forte e já não tinha mosquitos”, 
comemora o aluno Guilherme Sartor. 

O resultado foi uma melhora signifi ca-
tiva no bem-estar durante o uso da área 
externa. Além do plantio, o projeto envol-
veu diferentes áreas de aprendizado. Na 
matemática, por exemplo, foi trabalhada 
a medida de comprimento e a extensão do 
parque. Em português, o tema foi aplicado 
à realização de textos no gênero poema e 
folder. Em ciências foram abordados os 
componentes da planta e seus benefícios. 
Já na geografi a, os alunos pesquisaram 
sobre a origem da citronela.

Fonte e mais informações:
(www.colegiosmaristas.com.br).

paisagista, para que as plantas pudessem 
crescer de maneira plena e dar resultado 
na ação repelente. A turma pesquisou so-
bre as características da citronela e qual o 
melhor local para cultivá-la, considerando a 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

Nota 2018 2017
Ativo

Ativo circulante ........................................................ 119.606 323.717

Disponibilidades ..................................................... 3 477 475
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............... 4 4.030 298.057
Títulos e valores mobiliários ................................. 5 92.678
Operações de arrendamento mercantil ................ 6 (33)

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

de liquidação duvidosa ....................................... (46)
Outros créditos ........................................................ 7 22.313 25.040
Outros valores e bens ............................................. 108 178

Ativo não circulante ................................................. 247.370 35.757
Realizável a longo prazo ....................................... 247.370 34.655

Aplicações interfinanceiras de liquidez ............... 4 1.777 4.502
Títulos e valores mobiliários ................................. 5 231.131 13.311
Outros créditos ........................................................ 7 14.462 16.842

Permanente ............................................................... 1.102
Imobilizado de arrendamento ............................... 9 1.102

Total do Ativo ............................................................ 366.976 359.474

Nota 2018 2017
Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo circulante ................................................... 12.905 15.681

Outras obrigações ................................................... 12.905 15.681
Sociais e estatutárias ............................................. 10(a) 6.588 6.588
Fiscais e previdenciárias ....................................... 10(b) 6.123 7.773
Credores por antecipação de valor residual .......... 10(c) 1.069
Diversas ................................................................. 10(d) 194 251

Passivo não circulante ............................................ 11.356 10.845

Outras obrigações ................................................... 11.356 10.845
Fiscais e previdenciárias ....................................... 10(b) 227 616
Diversas ................................................................. 10(d) 11.129 10.229

Patrimônio Líquido ................................................. 12 342.715 332.948

Capital social – De domiciliados no país .................. 260.000 260.000
Reservas de lucros .................................................... 82.716 72.950
Ajuste de avaliação patrimonial ................................ (1) (2)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido .......... 366.976 359.474

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 2018 2018 2017
Receitas da intermediação financeira ........... 11.679 22.155 30.461
Operações de arrendamento mercantil .............. 1.615 2.159 1.438
Resultado de operações com títulos e

valores mobiliários .......................................... 13 10.064 19.996 29.023

Despesas da intermediação financeira ......... (1.599) (2.176) (1.321)
Operações de arrendamento mercantil .............. (1.599) (2.176) (1.321)

Resultado da Intermediação financeira antes
do crédito para liquidação duvidosa ......... 10.080 19.979 29.140

Provisão para créditos de liquidação duvidosa .. 6(a) 33 3
Recuperação de crédito baixado contra prejuízo 6(a) 50 123 138

Resultado bruto da intermediação financeira 10.130 20.135 29.281

Outras receitas (despesas) operacionais ...... 303 (1.792) (4.069)
Despesas de pessoal ........................................ (58) (106) (88)
Outras despesas administrativas ...................... 14 (351) (673) (638)
Despesas tributárias ......................................... 15 (500) (991) (1.677)
Outras receitas operacionais ............................. 16 1.948 6.035 5.393
Outras despesas operacionais .......................... 16 (736) (6.057) (7.059)

Resultado operacional ................................... 10.433 18.343 25.212

Resultado não operacional ........................... (62) (69) 381

Resultado antes da tributação sobre o
lucro e participações .................................... 10.371 18.274 25.593

Imposto de renda .............................................. 18 (1.547) (3.130) (4.887)
Contribuição social ............................................ 18 (1.366) (2.675) (3.511)
Ativo fiscal diferido ........................................... (1.981) (2.703) (3.685)
Participação estatutária no lucro ........................ (3)

Lucro líquido do semestre/exercício ............ 5.477 9.766 13.507

Lucro por lote de mil ações – R$ .................. R$ 23,90 R$ 42,62 R$ 58,94

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

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

Senhores acionistas,
A Administração da BMG Leasing Arrendamento Mercantil S.A. (BMG Leasing),
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 exercício findo em 31 de dezembro de 2018, juntamente com o relatório dos
auditores independentes.
Com sólida presença no mercado financeiro, o Banco BMG 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 de varejo: cartão de crédito
consignado, crédito pessoal com débito em conta, ambos exclusivos para

aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal
digital. Aos clientes de atacado, oferece financiamento, prestação de serviços
financeiros estruturados, instrumentos derivativos e seguro garantia.
Adicionalmente, o BMG disponibiliza produtos de investimento para ambos os
públicos.
As operações da BMG Leasing eram direcionadas ao setor de transporte, através
do arrendamento mercantil de veículos leves e pesados. A BMG Leasing não
realiza novas operações de arrendamento mercantil.
Em 31 de dezembro de 2018, a BMG Leasing registrou lucro líquido de R$ 9,8
milhões e patrimônio líquido de R$ 343 milhões, correspondendo uma rentabilidade
anualizada sobre o patrimônio líquido médio de 2,9%. Na mesma data, o total de
ativos atingiu R$ 367 milhões, dos quais R$ 324 milhões referem-se a títulos e
valores mobiliários.

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

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

Saldos em 31 de dezembro de 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 31 de dezembro de 2017 ......................................... 260.000 9.446 60.406 3.098 (2) 332.948
Ajuste de avaliação patrimonial .................................................... 1 1
Lucro líquido do exercício ............................................................. 9.766 9.766
Destinações:

Constituição de reservas ........................................................... 488 9.278 (9.766)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ......................................... 260.000 9.934 69.684 3.098 (1) 342.715
Saldos em 30 de junho de 2018 ................................................ 260.000 9.660 64.481 3.098 (1) 337.238
Ajuste de avaliação patrimonial ....................................................
Lucro líquido do semestre ............................................................ 5.477 5.477
Destinações:

Constituição de reservas ........................................................... 274 5.203 (5.477)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ......................................... 260.000 9.934 69.684 3.098 (1) 342.715

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
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. A BMG Leasing S.A. não realiza novas operações de
arrendamento mercantil.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS
PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as
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, 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 da BMG Leasing S.A. em 14/02/2019.
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, 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. A BMG Leasing S.A. não possui
operações de arrendamento mercantil em aberto.

(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 2018 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 2018, a taxa de câmbio aplicável era: US$1,00 =
R$3,8748 (em 31/12/2017 - US$ 1,00 = R$3,3080).

(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 11);
Provisões – são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado
na opinião de assessores jurídicos e Administração, a natureza das ações, a
similaridade com processos anteriores, a complexidade dos Tribunais, for
considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa,
com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando
os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os
passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são
reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas divulgados nas notas
explicativas, quando individualmente relevantes, e os classificados como
remotos não requerem provisão e nem divulgação (Nota 11).
Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias – decorrem de processos
judiciais relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua
legalidade ou constitucionalidade, que, independentemente da avaliação acerca
da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos
integralmente nas demonstrações financeiras (Nota 11).

(l) Impostos 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%, 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.

Em conformidade com a Instrução nº 381/03, da Comissão de Valores Mobiliários,
no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 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, 14 de fevereiro de 2019.
A Administração

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

Segundo
Semestre

2018 2018 2017
1 – Receitas ........................................................... 13.677 28.348 36.376
1.1 Intermediação financeira .................................. 11.679 22.155 30.461
1.2 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 33 3
1.3 Recuperação de crédito baixado contra prejuízo 50 123 138
1.4 Outras receitas operacionais ............................ 1.948 6.035 5.393
1.5 Não operacionais .............................................. 2 381

2 – Despesas ......................................................... 2.397 8.304 8.380
2.1 Despesas de intermediação financeira ............ 1.599 2.176 1.321
2.2 Outras despesas operacionais ......................... 736 6.057 7.059
2.3 Não operacionais .............................................. 62 71

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros 882 1.726 1.213
3.1 Materiais, energia e outros ................................ 705 1.252 883
3.2 Serviços de terceiros ........................................ 1
3.3 Outros ............................................................... 177 474 329
3.3.1 Propaganda, promoções e publicidade .......... 56 101 108
3.3.2 Processamento de dados .............................. 3
3.3.3 Serviços técnicos especializados .................. 105 339 198
3.3.4 Taxas e emolumentos bancários ................... 16 31 22
3.3.4 Transporte ...................................................... 1

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ............... 10.398 18.318 26.783

5 – Depreciação e amortização ........................... (544) (1.078) (599)
5.1 Superveniência de depreciação ........................ (544) (1.078) (599)

6 – Valor adicionado líquido produzido
pela entidade (4– 5) ............................................ 10.942 19.396 27.382

7 – Valor adicionado recebido em transferência

8 – Valor adicionado a distribuir (6 +7) ............. 10.942 19.396 27.382

9 – Distribuição do valor adicionado ................ 10.942 19.396 27.382

9.1 Pessoal, encargos e participações ............... 58 106 88
9.1.1 Remuneração direta .................................... 31 55 47
9.1.2 Benefícios ................................................... 17 32 27
9.1.3 Encargos ...................................................... 10 19 14

9.2 Impostos, contribuições e taxas .................. 5.394 9.499 13.762
9.2.1 Federais ....................................................... 5.394 9.494 13.757
9.2.2 Municipais .................................................... 5 5

9.3 Remuneração de capitais de terceiros ........ 13 25 25
9.3.1 Aluguéis ....................................................... 13 25 25

9.4 Remuneração de capitais próprios .............. 5.477 9.766 13.507
9.4.1 Lucros retido nos semestre/período ............ 5.477 9.766 13.507

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

Continua...

Segundo
Semestre

2018 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do semestre/período .................. 5.477 9.766 13.507

Ajuste ao resultado ............................................... 3.090 2.849 4.983
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ...... (33) (3)
Imposto de renda e contribuição social diferidos ... 1.981 2.703 3.685
Provisão para contingências ................................... 565 (899) 702
Superveniência/Insuficiência de depreciação ........ 544 1.078 599

Lucro líquido ajustado ........................................ 8.567 12.615 18.490

Variação de ativos e passivos
Aplicações em depósitos interfinanceiros ............ 101.360 296.752 (13.075)
Títulos e valores mobiliários ................................. (109.874) (310.497) (1.214)
Operações de arrendamento mercantil ................. (544) (1.045) (569)
Outros créditos ..................................................... (1.097) 2.404 1.554
Outros valores e bens .......................................... 104 70 (115)
Outras obrigações ................................................. 2.158 4.686 (82)

Caixa gerado nas operações ............................... 674 4.985 4.989

Imposto de renda e contribuição social pagos ....... (580) (4.983) (4.835)

Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais ....................................................... 94 2 154

Aumento no caixa e equivalentes de caixa ........ 94 2 154

Caixa e equivalentes de caixa no início do
semestre/período .................................................. 383 475 321

Caixa e equivalentes de caixa no final do
semestre/período .................................................. 477 477 475

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 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de caixa e equivalentes de caixa do BMG
Leasing pode ser apresentado como segue:

2018 2017
Caixa e saldos em bancos ......................................... 477 475
Total ............................................................................ 477 475

4 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
2018 2017

Aplicações em depósitos interfinanceiros .................. 5.807 302.559

Total ............................................................................ 5.807 302.559
Circulante .................................................................. 4.030 298.057
Não circulante ........................................................... 1.777 4.502

5 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Em 31 de dezembro de 2018, 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 01/03/2019 2.730 92.678 92.678
LFT 01/03/2021 24.364 231.132 231.131 (1)
Circulante 92.678 92.678
Não circulante 231.132 231.131 (1)
Total – 2018 323.810 323.809 (1)

Títulos públicos 323.810 323.809 (1)
LFT 01/03/2021 1.434 13.314 13.311 (3)
Total – Não
 circulante - 2017 1.434 13.314 13.311 (3)

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:

2018 2017
Saldo no início do exercício ................................... (46) (57)
(Constituição) / reversão de provisão ........................ 33 3
Efeito no resultado ................................................... 33 3
Créditos de liquidação duvidosa baixados a débito

de provisão .............................................................. 13 8
Saldo no fim do exercício ....................................... (46)
Créditos recuperados .................................................. 123 138
Total efeito no resultado ......................................... 156 141

(b) Valor presente da carteira
2017

Operações de arrendamento mercantil ........................................... 13
Imobilizado de arrendamento (Nota 9) ............................................ 1.102
Credores por antecipação de valor residual (VRG) (Nota 10) ........ (1.069)
Valor presente carteira de arrendamento mercantil ................ 46

(c) Classificação por setor de atividade (*)
2017

Setor privado:
Transporte ................................................................ 46

Total antes da provisão para créditos de liquidação duvidosa 46

(d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (*)
2017

Provisão para
risco de crédito

Carteira de com base
arrendamento nos percentuais

Nível % mercantil mínimos exigidos
H 100,00 46 46

46 46

(*) Calculados a valor presente na respectiva data-base.

(e) Composição da carteira por nível de risco em curso normal e em atraso(*):
2017
Total

Carteira de
arrendamento

Nível Vencidas mercantil
H 46 46

46 46

(*) Calculados a valor presente na respectiva data-base.

7 OUTROS CRÉDITOS - DIVERSOS
2018 2017

Créditos tributários (i) .................................................. 10.339 13.043
Devedores por depósitos em garantia (ii) ................... 4.062 3.737
Impostos a compensar (iii) ......................................... 22.140 24.627
Outros ......................................................................... 234 475

36.775 41.882
Circulante .................................................................. 22.313 25.040
Não-Circulante .......................................................... 14.462 16.842

(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 18 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 11.

(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.
2018 2017

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

(i) O saldo patrimonial da investida indireta “Cinpar Holdings S.A.” foi
provisionado no montante de R$11.543 (2017 – 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.

2018 2017
Depreciação Valor Valor

Custo acumulada residual residual
Veículos ................................... 75.258 (75.258)
Máquinas e equipamentos ........ 5.213 (5.213)
Instalações e outros bens ........ 280 (280)

Sub-total ................................. 80.751 (80.751)

Perdas em arrendamento ......... 24
Superveniência de depreciação (i) 1.078
Total ......................................... 1.102

(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 2018 são apresentados no resultado na rubrica de “Operações de
arrendamento mercantil – despesas financeiras”, montam a R$1.078 (2017 -
R$599) e visam atender ao regime contábil de competência.

10 OUTRAS OBRIGAÇÕES

(a) 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 (2017 – R$3.230 de Juros sobre
Capital Próprio e R$3.380 de Dividendos a Pagar).

(b) Fiscais e previdenciárias
2018 2017

Provisão para imposto de renda e contribuição social
a recolher ................................................................. 6.057 7.771

Outros impostos e contribuições a recolher ............... 66 139
Provisão para imposto de renda e contribuição social

diferidos (i) ............................................................... 227 479

6.350 8.389
Circulante .................................................................. 6.123 7.773
Não-Circulante .......................................................... 227 616

(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 18(a), a serem incluídos na base de cálculo dos
referidos tributos por ocasião da exigibilidade dos mesmos.

(c) 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, em 31 de dezembro de 2018 a BMG Leasing não
possuía saldo (2017 – R$1.069).

(d) Diversas
Referem-se substancialmente a saldo de provisão relacionadas a causas de
natureza cível e trabalhista no montante de R$11.129 (2017 – R$10.229). Vide
Nota 11.

11 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.

2018
Provisões

Depósitos para
Judiciais contingências

Contingências tributárias e previdenciárias ........ 2.999 633
Contingências trabalhistas .................................. 513 9.885
Reclamações cíveis ........................................... 550 611

Total .................................................................... 4.062 11.129

2017
Provisões

Depósitos para
Judiciais contingências

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

Total .................................................................... 3.737 10.229

Movimentação
Provisão para contingências

Depósitos
Judiciais Tributária Trabalhista Cíveis Total

Saldo em 31.12.2017 ....... 3.737 27 9.593 609 10.229
Adições ............................. 523 608 3.287 478 4.373
(Baixas) ............................. (198) (2) (2.995) (476) (3.473)
Saldo em 31.12.2018 ....... 4.062 633 9.885 611 11.129

Contingências classificadas como possíveis: A BMG Leasing está
envolvida em ações de naturezas tributárias e cíveis, 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:

2018 2017
Tributárias .................................................................... 7.333 9.520
Cível ........................................................................... 421 212

7.754 9.732

Provisões Cíveis - A provisão dos casos cíveis individualizados 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 provisões 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$
12.875 (2017 – R$24.627), que deverá ser compensado dentro dos prazos da
legislação vigente.

12 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social subscrito e integralizado é de
R$260.000, 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.

13 RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Segundo

Semestre 2018 2018 2017
Aplicações interfinanceiras de liquidez ...... 287 9.595 27.817
Títulos e valores mobiliários ...................... 9.777 10.401 1.206

10.064 19.996 29.023

14 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Segundo

Semestre 2018 2018 2017
Marketing .................................................... (56) (101) (108)
Alugueis ...................................................... (13) (25) (25)
Serviços técnicos especializados .............. (105) (339) (198)
Serviços do sistema financeiro ................. (16) (31) (22)
Contribuições filantrópicas ......................... (142) (142) (135)
Outros ........................................................ (19) (35) (150)

(351) (673) (638)

15 DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Segundo

Semestre 2018 2018 2017
PIS e COFINS ........................................... (469) (929) (1.359)
Outros ........................................................ (31) (62) (318)

(500) (991) (1.677)

16 OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Segundo

Semestre 2018 2018 2017
Outras receitas operacionais
Variação monetária .................................... 59 1.084 162
Reversão de provisões operacionais (i) .... 1.654 3.473 4.621
Recuperação de encargos e despesas ...... 105 1.214 60
Atualização de impostos a compensar ...... 130 264 481
Outras ........................................................ 69

1.948 6.035 5.393

Outras despesas operacionais
Despesas de cobrança .............................. (8) (117) (362)
Despesas de provisões operacionais (i) .... (728) (5.926) (5.251)
Atualização de tributos ............................... (4) (1.445)
Outras ........................................................ (10) (1)

(736) (6.057) (7.059)

(i) As rubricas registram, basicamente, reversões e constituições de
contingências fiscais, cíveis e trabalhistas (Nota 11).

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

Ativo (Passivo) Receita (Despesa)
2018 2017 2018 2017

Disponibilidades
Banco BMG S.A. .................................... 134 147
Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. .................................... 5.807 302.559 9.595 27.816
Outros Créditos
Banco BMG S.A. ....................................
Outras obrigações
Banco BMG S.A. .................................... (6.588) (6.588)

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 em 31/12/2018, 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 2018:

Ações ordinárias (mil)
Quantidade %

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

229.157 100,00

18 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(a) Imposto de renda e contribuição social diferidos
2018 2017

No realizável a longo prazo (vide Nota 7)
Créditos Tributários:
- Sobre adições temporárias ....................................... 5.363 5.036
- Sobre prejuízos fiscais / base negativa ................... 4.976 8.007
Total ............................................................................ 10.339 13.043

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 2018, esses saldos possuem as seguintes características:
A Leasing possui, no exercício findo em 31/12/2018, prejuízo fiscal para fins
Imposto de renda no montante de R$14.915 (31/12/2017 – R$20.989) e base
negativa de contribuição social no montante de R$8.317 (31/12/2017 –
R$14.068), que serão compensados, segundo expectativa de projeção de
lucros tributários futuros.
Os créditos tributários relacionados a adições temporárias referem-se
principalmente a provisões trabalhistas, cíveis e para créditos de liquidação
duvidosa. A realização desses créditos depende do encerramento dos
questionamentos judiciais.
A movimentação dos créditos tributários no exercício findo em 31 de dezembro
de 2018 pode ser demonstrada como segue:

Prejuízos
Adições fiscais/base

temporárias negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2018 .... 5.036 8.007 13.043
Constituição ............................... 1.121 1.121
(Reversão) / (Utilização) ............ (794) (3.031) (3.825)
Saldo final em 31/12/2018 ....... 5.363 4.976 10.339

Prejuízos
Adições fiscais/base

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

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
2018 2017

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda social de renda social

Resultado antes do
imposto de renda e da
 contribuição social ....... 18.274 18.274 25.593 25.593

Adições (exclusões)
permanentes:
Participações estatutárias . (3) (3)
Outros ............................... 142 144 2.954 41

Base de cálculo ................. 18.416 18.418 28.544 25.631
Alíquota base ....................... (2.762) (3.684) (4.281) (5.110)
Alíquota adicional ................. (1.817) (2.830)
Crédito tributário alteração

alíquota CSLL (i) ............... (390)
Incentivos fiscais ................ 145 138
Despesa com imposto de

renda e contribuição
 social ............................... (4.434) (4.074) (6.973) (5.110)

(i) Efeito da alteração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
instituída pela Lei 13.169 de 06 de outubro de 2015.

(c) Expectativa de realização
Exercícios Expectativa de realização por período
2019 ........................................................................................... 2.892
2020 ........................................................................................... 2.620
2021 ........................................................................................... 865
2022 ........................................................................................... 566
2023 ........................................................................................... 566
2024 ........................................................................................... 566
2025 ........................................................................................... 566
2026 ........................................................................................... 566
2027 ........................................................................................... 566
2028 ........................................................................................... 566
Total ........................................................................................... 10.339

19 GESTÃO DE RISCOS
Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital
Os acionistas e administradores do Conglomerado BMG, do qual a BMG
Leasing S.A.é parte integrante,  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 Planejamento, Riscos, RI
e Canais Digitais 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, a
Área de Riscos do Banco BMG, é 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  i n t e g r a  d a  d e s c r i ç ã o  d a  e s t r u t u r a  d e  g e r e n c i a m e n t o  d e
r i s c o s  e s t á  d i s p o n i b i l i z a d a  n o  s i t e  d e  R e l a ç õ e s  c o m
Inves t i do res  (http://www.bancobmg.com.br/RI/).

DIRETORIA
CONTADORA RESPONSÁVEL
DAMIANA ABREU DA SILVA

CRC - 1SP251315/O-1

Continua...
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A sustentabilidade 

já não é apenas um 

conceito utópico. Ela é 

a prática diária dentro 

e fora de ambientes 

profi ssionais e 

particulares

Ser sustentável é o mí-
nimo que se pode fazer 
hoje em dia, tanto pelo 

nosso planeta, quanto por 
nós mesmos. É uma mudança 
de paradigma e pensamento 
em diversas instâncias - e 
geralmente começa com essa 
consciência individual. Mas, 
quem disse que isso não pode 
representar um alívio também 
para o bolso? 

Uma maneira inteligente de 
incentivar práticas sustentá-
veis é refl eti-las de maneira 
fi nanceira, já que infelizmente 
para alguns esse ainda é um 
conceito abstrato ou distante 
de seus interesses. Como fun-
dador de uma empresa focada 
em trazer beleza sustentável 
para residências, empresas e 
campos esportivos, vi de perto 
as vantagens de se buscar 
a sustentabilidade. Porém, 
uma dessas vantagens quase 
nunca vemos em evidência é 
o IPTU Verde.

Entre janeiro e fevereiro, 
ocorrem os pagamentos do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano, o IPTU. O prazo fi nal 
para pagamento em 2019 é a 
próxima sexta-feira, dia 15 de 
fevereiro. No entanto, o que 
poucos sabem é que em mais 
de 50 municípios, incluindo 
São Paulo, existe o IPTU 

Verde, um instrumento 
municipal de incentivo aos 
empreendimentos prediais 
sustentáveis. 

O IPTU Verde oferece 
descontos variados pelos 
municípios para construções 
sustentáveis. Em São Paulo, 
o desconto pode variar entre 
4% a 12%. Quem construiu ou 
reformou empreendimentos 

residenciais, empresariais ou 
mistos, seja casa ou prédio, 
implementando algum siste-
ma ecoefi ciente em sua obra, 
ganha direito ao desconto.

Alguns desses sistemas são 
a captação e reuso da água, ge-
ração de energia, tratamento 
de resíduos, aproveitamento 
bioclimático e uso de materiais 
provenientes de fontes natu-
rais renováveis ou recicladas. 
É possível, inclusive, fazer 
uma rede pressurizada com 
a água captada da chuva, pôr 
engates rápidos, e com isso 
facilitar o uso de água não 
potável para lavar pisos, cal-
çadas, carros e jardins. Assim, 
utilizar a água de reuso não 
se torna mais trabalhoso ou 
complicado. 

A prática do IPTU Verde já é 
comum em países como a Ale-
manha, e vem ganhando cada 
vez mais o território nacional, 
com descontos que podem 
chegar a 100% em alguns mu-
nicípios. Há inclusive ideias 
de um plano nacional para 
a lei. Iniciativas como essa 
favorecem muito quem está 
iniciando empreendimentos. 

A redução de custos que 
virá pode ser convertida em 
iniciativas sustentáveis, que 
não só ajudam o meio ambien-
te como embelezam os locais 
e ainda o valorizam. Muitas 
construtoras evitam os jardins 
imaginando altos custos de 
manutenção, enquanto na 
verdade, ele pode signifi car 
mais economia.

Hoje, muitas pessoas bus-
cam ações sustentáveis por 
consciência. Se o governo 
estimular essa iniciativa, a 
tendência é que cada vez mais 
os cidadãos sejam contagiados 
a adotar tais medidas. 

O valor da sustentabilidade 
é grande para todos e, no fi nal, 
só temos a ganhar no presente 
e no futuro.

(*) - É fundador da Regatec
(www.regatec.com.br).

IPTU Verde: consciência
que gera economia

Danny Braz (*)

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTES 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 2018 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
2018, 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

Leasing, 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
2018 foi planejada e executada considerando que as operações
da Leasing 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, exceto pela exclusão do PAA relacionado à Provisão,
ativos e passivos  contingentes tributários.

Reconhecimento do crédito tributário (Notas explicativas 2.1l, 7 e 18)
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. Esse assunto 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.Analisamos as 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. Analisamos 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.

Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31
de dezembro de 2018, 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 semestre e exercício
correntes, 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, 14 de fevereiro de 2019
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5
Edison Arisa Pereira
Contador CRC 1SP127241/O-0

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
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Lucas Rizzi/Ansa

E em meio à concorrência de uma enxurrada de produtos 
feitos em países como Albânia ou China, lojas tradicionais 
lutam para sobreviver nos novos tempos.

Um delas, a Atelier Marega, fundada em 1981, encontrou até 
uma saída inusitada: levar suas máscaras e fantasias venezianas 
diretamente para o gigante asiático, com uma loja que busca 
fi delizar o crescente número de turistas chineses já na origem. 
O ateliê foi fundado por Carlo Marega, um fi lho de Murano que 
iniciara a vida profi ssional seguindo a tradição de vidraceiros deste 
pequeno arquipélago veneziano, mas que aos poucos passou a 
se dedicar à carreira de “mascheraio”.

Antigamente, o Atelier Marega mantinha quatro lojas em Vene-
za, agora restou apenas uma, no distrito de San Polo, resultado 
dos novos tempos. “Os artesãos são verdadeiramente poucos, 
dá para contar nos dedos das mãos. Enquanto uma máscara 
simples, para nós, tem um custo de 24 euros, uma similar à 
nossa é vendida por 10, 12 euros”, diz à ANSA Chandra Marega, 
fi lha de Carlo, fazendo referência às máscaras produzidas em 
países com custo de mão de obra muito menor e com materiais 
de qualidade inferior.

“O turista que vem a Veneza, se é um turista ‘morde e foge’ 
[aqueles que só passam o dia na cidade], tende a comprar uma 
coisa que custa menos ao invés de uma feita artesanalmente em 
Veneza”, acrescenta. Chandra trabalha com seu pai no ateliê, que 
se mantém como uma empresa familiar. No dia da entrevista, 
no início de fevereiro, Carlo estava na China, que ganhou uma 
unidade do Atelier Marega na cidade de Changsha, com produtos 
feitos em Veneza. 

O projeto nasceu em 2016, por iniciativa da empresa chinesa 
de entretenimento Huayi Brothers (HB), que criou uma espécie 
de parque temático que reproduz um vilarejo italiano inspirado 
nas arquiteturas de Veneza, La Spezia e Assis. O local abriga 
restaurantes, reproduções de edifícios históricos e lojas de 
artesãos italianos, incluindo o Atelier Marega. “É um projeto 
em colaboração com as regiões de Marcas e Úmbria e com o 
governo, com o objetivo de levar a beleza do ‘made in Italy’ à 
China. Chamaram artesãos de vários setores e deram a eles 
uma loja”, conta Chandra.

O desfi le das máscaras em Veneza.

Lovrencg from Fotolia.com

Tradição das máscaras 
venezianas luta para sobreviver
Veneza é repleta de lojas de máscaras. É praticamente impossível caminhar mais do que 500 metros 
nas “calli” de seu centro histórico sem encontrar um único lugar que venda os disfarces que mais 
simbolizam seu carnaval mundialmente famoso

Reprodução/Internet

Segundo ela, o ateliê criou máscaras e fantasias específi cas 
para o público chinês. “Italianos, europeus e até brasileiros 
têm padrões físicos muito diferentes, um brasileiro não tem 
o biotipo de um chinês, então criamos fantasias próprias 
para esse público”, explica. Mas essa não é a única estratégia 
da loja dos Marega para sobreviver. O ateliê aposta tanto na 
modernidade quanto na tradição para seguir em frente. Além 
de investir nas redes sociais, a loja tem hoje em seu site sua 
principal plataforma de vendas.

As máscaras mais baratas saem por menos de 30 euros (R$ 
127, pela cotação atual), porém as mais caras chegam a 180 
euros (R$ 765). “A internet é muito importante para sobreviver, 
hoje vendemos mais na internet do que na loja”, diz Chandra. 
O ateliê também criou demonstrações de 45 a 50 minutos, nas 
quais seus mestres contam a história da máscara veneziana, do 
carnaval da cidade e da empresa e explicam as técnicas por trás 
da confecção das fantasias.

“Com isso, os turistas passam a ter uma mentalidade di-
ferente, porque quem vem a Veneza quer entender a beleza 
do artesanato de nossa cidade. Eles veem como se faz as 
coisas, fi cam contentes e percebem a diferença entre a nossa 
máscara e uma de cinco euros”, afi rma Chandra. As máscaras 
venezianas surgiram no século 12 e foram bastante populares 
até o 18, quando eram usadas não apenas no Carnaval, mas de 
outubro a junho do ano seguinte, com exceção dos períodos 
do Advento e da Quaresma.

Os disfarces eram símbolo de liberdade e transgressão e 
serviam para diversão e para o rompimento de diferenças 
sociais, além de aumentar a sensação de liberdade e misté-
rio. A tradição foi interrompida com a queda da República de 
Veneza, a “Sereníssima”, no fi m do século 18, por temor de 
desordens e rebeliões por parte da população. As máscaras 
só retornaram plenamente em 1979, como principal tradição 
do Carnaval de Veneza. 
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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 exercício findo em 31 de dezembro de 2018, juntamente com o
relatório dos auditores independentes.

O Banco BCV foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 18 de agosto de 2011.

Com sólida presença no mercado financeiro, o Banco BMG 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 de varejo: cartão de
crédito consignado, crédito pessoal com débito em conta, ambos exclusivos para aposentados e
pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal digital. Aos clientes de atacado, oferece

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2018 2017
Ativo

Ativo circulante .............................................................................. 960.149 983.252
Disponibilidades ............................................................................ 3 215 4.324
Aplicações interfinanceiras de liquidez ....................................... 4 930.084 944.033
Relações interfinanceiras .............................................................. 558 560
Outros créditos .............................................................................. 6 28.868 34.335
Outros valores e bens ................................................................... 424

Não circulante – Realizável a longo prazo .................................. 250.694 255.910
Títulos e valores mobiliários ........................................................ 5 25.258 23.688
Outros créditos .............................................................................. 6 225.436 232.222

Total do Ativo ................................................................................ 1.210.843 1.239.162

Nota 2018 2017
Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo circulante .......................................................................... 15.847 77.492
Relações interfinanceiras .............................................................. 20 20
Outras obrigações ......................................................................... 15.827 77.472

Fiscais e previdenciárias ............................................................. 7(a) 13.190 25.592
Diversas ....................................................................................... 7(b) 2.637 51.880

Não circulante – Exigível a longo prazo ...................................... 216 287
Outras obrigações ......................................................................... 216 287

Fiscais e previdenciárias ............................................................. 7(a) 287
Diversas ....................................................................................... 7(b) 216

Patrimônio Líquido ....................................................................... 8 1.194.780 1.161.383
Capital social – De domiciliados no país .......................................... 1.529.617 1.529.617
Reservas de capital .......................................................................... 78 78
Ajustes de avaliação patrimonial ...................................................... (11) 58
Prejuízos acumulados ...................................................................... (334.904) (368.370)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ................................. 1.210.843 1.239.162

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

Segundo
Semestre

Nota 2018 2018 2017
Receitas da intermediação financeira .............................. 29.917 60.031 87.900
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ... 9(a) 29.917 59.537 87.900
Receita de variação cambial sobre taxas de disponibilidade . 9(b) 494

Despesas da intermediação financeira ............................ (8) (8) (254)
Despesa de variação cambial sobre taxas de disponibilidade 9(b) (8) (8) (254)

Resultado da intermediação financeira ........................... 29.909 60.023 87.646

Resultado bruto da intermediação Financeira ............... 29.909 60.023 87.646
Outras receitas (despesas) operacionais ........................ (1.731) (6.725) (5.426)
Outras despesas administrativas .......................................... 10 (441) (471) (415)
Despesas tributárias ............................................................ (1.417) (2.843) (4.240)
Outras receitas operacionais ............................................... 11 127 127 244
Outras despesas operacionais ............................................. 11 (3.538) (1.015)

Resultado operacional ...................................................... 28.178 53.298 82.220

Resultado antes da tributação sobre o lucro ................. 28.178 53.298 82.220

Imposto de renda .................................................................. 12(d) (900) (5.284) (14.022)
Contribuição social .............................................................. 12(d) (938) (4.455) (11.569)
Ativo fiscal diferido ............................................................... 12(d) (3.402) (6.793) (10.270)

Lucro líquido do semestre/exercício ................................ 22.938 36.766 46.359

Lucro por ação - R$ ........................................................... R$0,2798 R$0,4485 R$0,5655

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

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 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 1 de janeiro de 2018 ...................................................................................................................... 1.529.617 78 58 (368.370) 1.161.383
Variação do ajuste a valor de mercado .............................................................................................................. (69) (69)
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,2684 por ação) – nota 8c ...................................... (22.000) (22.000)
Juros sobre capital próprio (R$ 0,2281 por ação) – nota 8c ............................................................................. 18.700 18.700
Lucro líquido do exercício ................................................................................................................................. 36.766 36.766
Saldos em 31 de dezembro de 2018 .............................................................................................................. 1.529.617 78 (11) (334.904) 1.194.780

Saldos em 30 de junho de 2018 ..................................................................................................................... 1.529.617 78 51 (354.542) 1.175.204
Variação do ajuste a valor de mercado .............................................................................................................. (62) (62)
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,2684 por ação) – nota 8c ...................................... (22.000) (22.000)
Juros sobre capital próprio (R$ 0,2281 por ação) – nota 8c ............................................................................. 18.700 18.700
Lucro líquido do semestre ................................................................................................................................. 22.938 22.938
Saldos em 31 de dezembro de 2018 .............................................................................................................. 1.529.617 78 (11) (334.904) 1.194.780

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Segundo
Semestre

2018 2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do semestre/exercício ........................................... 22.938 36.766 46.359

Ajuste ao lucro líquido ................................................................ 3.186 6.577 10.270
Imposto de renda e contribuição social diferidos ......................... 3.402 6.793 10.270
Provisão para contingência .......................................................... (216) (216)

Lucro líquido ajustado ................................................................ 26.124 43.343 56.629

Variações de ativos e passivos
Aplicações interfinanceiras de liquidez ....................................... (7.384) (1.651) (93.295)
Títulos e valores mobiliários ........................................................ (877) (1.640) 2.960
Relações interfinanceiras e interdependências ............................ 1 1 75
Outros créditos ............................................................................ (21.555) 5.459 24.678
Outros valores e bens .................................................................. 90 (424)
Outras obrigações ....................................................................... (5.022) (48.424) 34.516

Caixa gerado nas operações ........................................................ (8.623) (3.336) 25.563

Imposto de renda e Contribuição social pagos ............................. (1.605) (16.373) (17.357)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas em atividades
operacionais ............................................................................... (10.228) (19.709) 8.206

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa .............. (10.228) (19.709) 8.206

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 11.841 21.322 13.116
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/exercício .. 1.613 1.613 21.322

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa .............. (10.228) (19.709) 8.206

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado 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, aplicáveis as 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 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 14/02/2019.
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.

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) 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.

(h) 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 2018 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) 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.

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

2018 2017
Disponibilidades ............................................................................... 215 4.324
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............................................ 1.398 16.998

Total ................................................................................................ 1.613 21.322

4 Aplicações interfinanceiras de liquidez
2018 2017

Aplicações no mercado aberto

Posição bancada
Letras Financeiras do Tesouro – LFT .............................................. 1.398 16.998

Aplicações em depósitos interfinanceiros .................................. 928.686 927.035

Aplicações em moeda estrangeira

Total ................................................................................................ 930.084 944.033
Circulante ....................................................................................... 930.084 944.033

5 Títulos e valores mobiliários

(a) Os títulos e valores mobiliários podem ser apresentados como segue:
2018 2017

Títulos de renda fixa

Livres
- Letras Financeiras do Tesouro – LFT ............................................ 23.065

Vinculados a prestação de garantias

- Letras Financeiras do Tesouro – LFT ............................................ 2.193 23.688

Total ................................................................................................ 25.258 23.688
Não Circulante ............................................................................... 25.258 23.688

(b) Os Títulos e valores mobiliários apresentam os seguintes prazos de vencimento:
2018 2017

Após Valor de Valor de Valor de
Títulos/Vencimentos 360 dias  mercado custo mercado

(a) Carteira Própria

Disponível para venda
Letras Financeiras do Tesouro – LFT .... 25.258 25.258 25.277 23.688

Total ...................................................... 25.258 25.277
Não Circulante .................................... 25.258 25.277 23.688

6 Outros créditos
2018 2017

Créditos tributários (i) ...................................................................... 225.436 232.222
Impostos a compensar (ii) ................................................................ 7.712 15.920
Valores a receber de sociedades ligadas ........................................ 21.156 18.415

Total ................................................................................................ 254.304 266.557
Circulante ....................................................................................... 28.868 34.335
Não circulante ................................................................................ 225.436 232.222

(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 12(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.

7 Outras obrigações

(a) Fiscais e previdenciárias
2018 2017

Provisão para imposto de renda e contribuição social a recolher ..... 9.739 25.592
Outros impostos e contribuições a recolher ..................................... 3.451 287

Total ................................................................................................ 13.190 25.879
Circulante ....................................................................................... 13.190 25.592
Não circulante ................................................................................ 287

(b) Diversas
2018 2017

Provisão para pagamentos a efetuar ................................................. 39
Credores diversos ............................................................................ 694 143
Valores a pagar sociedades ligadas ................................................ 1.904 51.737
Provisão para contingência tributária ............................................... 216

Total ................................................................................................ 2.853 51.880
Circulante ....................................................................................... 2.637 51.880
Não circulante ................................................................................ 216

8 Patrimônio líquido

(a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social subscrito e integralizado é de R$1.529.617,
representado por 81.977.488 ações, sem valor nominal, todas nominativas, sendo 40.988.744 ações
ordinárias e 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.

(c) Juros sobre Capital Próprio
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.
Os juros sobre Capital Próprio foram instituídos pela Lei 9.249/95, que em seu art. 9º, e
alterações, faculta às empresas a dedução do Lucro Real e Contribuição Social da despesa
financeira devidamente registrada resultante da aplicação da TJLP sobre o patrimônio líquido a
título de remuneração ao acionista.
A administração da Companhia aprovou, em reunião do Conselho de Administração realizada em
28 de dezembro de 2018, o pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 22.000 milhões,
resultando num valor líquido do Imposto de Renda Retido de R$ 18.700 milhões, imputado ao valor
do dividendo mínimo obrigatório. Contudo, conforme Ata de Diretoria nesta mesma data, foi
deliberado à absorção de parte dos prejuízos contábeis acumulados, com os referidos juros sobre
capital próprio líquidos por crédito do único acionista.

9 Receitas e despesas da intermediação financeira
Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:

 (a) Resultado de operações com aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores
mobiliários

Segundo
Semestre

2018 2018 2017
Aplicações interfinanceiras de liquidez ................................. 29.039 57.909 87.439
Títulos e valores mobiliários .................................................. 878 1.628 442
Aplicações no exterior ........................................................... 19

Total ..................................................................................... 29.917 59.537 87.900

  (b) Operações de captação no mercado
Segundo
Semestre

2018 2018 2017
Resultado de câmbio ............................................................. 9 640
Variação cambial sobre taxas de disponibilidade ................... (17) (154) (254)

(8) 486 (254)

Continua...

financiamento, prestação de serviços financeiros estruturados, instrumentos derivativos e seguro
garantia. Adicionalmente, o BMG disponibiliza produtos de investimento para ambos os públicos.

Em 31 de dezembro de 2018, o Banco BCV registrou lucro líquido de R$ 36,8 milhões e o patrimônio
líquido de R$ 1.195 milhões, correspondendo uma rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido
médio de 3,1%. Na mesma data, o total de ativos atingiu R$ 1.211 milhões, dos quais R$ 930 milhões
referem-se a aplicações interfinanceiras de liquidez. O Banco não possui investimento em outras
companhias.

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

São Paulo, 14 de fevereiro de 2019.

A Administração

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

Segundo
Semestre

2018 2018 2017
1 – Receitas .................................................................................... 30.044 60.158 88.144
1.1 Intermediação financeira ............................................................ 29.917 60.031 87.900
1.2 Outras receitas operacionais ..................................................... 127 127 244

2 – Despesas .................................................................................. 8 3.546 1.269
2.1 Despesas da intermediação financeira ...................................... 8 8 254
2.2 Outras despesas operacionais .................................................. 3.538 1.015

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros ....................... 441 471 415
3.1 Materiais, energia e outros ....................................................... 363 363 415
3.2 Outras ....................................................................................... 78 108
3.2.1 Propaganda, promoções e publicidade ................................... 48 48
3.2.2 Serviços técnicos especializados ........................................... 30 60

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) .......................................... 29.595 56.141 86.460

5 – Depreciação e amortização

6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) .. 29.595 56.141 86.460

7 – Valor adicionado recebido em transferência

7.1 Resultado da equivalência patrimonial

8 – Valor adicionado a distribuir (6+7) ....................................... 29.595 56.141 86.460

9 – Distribuição do valor adicionado .......................................... 29.595 56.141 86.460

9.1 Impostos, contribuições e taxas ................................................. 6.657 19.375 40.101
9.1.1 Federais ................................................................................. 6.657 19.375 40.098
9.1.2 Municipais .............................................................................. 3

9.3 Remuneração de capitais de terceiros

9.4 – Remuneração de capitais próprios ..................................... 22.938 36.766 46.359
9.4.1 Lucros retidos do semestre/exercício ...................................... 22.938 36.766 46.359

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Banco BCV S.A.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma

10 Outras despesas administrativas
Segundo
Semestre

2018 2018 2017
Marketing .............................................................................. (48) (48)
Serviços técnicos especializados .......................................... (30) (60)
Doações ................................................................................ (363) (363) (415)

(441) (471) (415)

11 Outras receitas e despesas operacionais
Segundo
Semestre

2018 2018 2017
Outras receitas operacionais
Variação monetária ................................................................ 244
Recuperação de encargos e despesas .................................. 124 124
Atualização de impostos a compensar ................................... 3 3

127 127 244
Outras despesas operacionais
Atualização de tributos .......................................................... (142)
Juros e multa sobre tributos .................................................. (1.015)
Outras ................................................................................... (3.396)

(3.538) (1.015)

12 Imposto de renda e contribuição social

(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos
2018 2017

Créditos Tributários:
Sobre adições temporárias ...........................................................   28.958 28.866
Sobre prejuízos fiscais / Base negativa ........................................  196.478 203.356

  225.436 232.222

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 2018, esses
saldos possuem as seguintes características:
Prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda tem como base o montante de R$491.194 (2017 -
R$500.739) e Base Negativa de Contribuição Social no montante de R$488.824 (2017 -
R$500.739) 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.

(b) A movimentação dos créditos tributários no exercício findo em 31 de dezembro de 2018
pode ser demonstrada como segue:

Prejuízos
   Adições Fiscais/Base  

temporárias Negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2018 ........................... 28.864 203.358 232.222

Constituição ................................................. 94 94
(Realização) ................................................ (6.880) (6.880)

Saldo final em 31/12/2018 .............................. 28.958 196.478 225.436

(c) Expectativa de realização
Período Expectativa de realização por período
2019 ................................................................................. 4.415
2020 ................................................................................. 19.206
2021 ................................................................................. 24.105
2022 ................................................................................. 25.507
2023 ................................................................................. 26.704
2024 ................................................................................. 28.727
2025 ................................................................................. 30.257
2026 ................................................................................. 31.600
2027 ................................................................................. 34.915
Total ............................................................................... 225.436

(d) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado
2018  2017

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de Renda Social de Renda Social

Resultado antes do imposto de renda
e da contribuição social ...................... 53.298 53.298 82.220 82.220

Juros sobre capital próprio ........................ (22.000) (22.000)

Outras Adições / (Exclusões)
permanentes ........................................ 303 303 414 (4.016)

Outras ....................................................... 303 303 414 (4.016)

Base de Cálculo ...................................... 31.601 31.601 82.634 78.204
Alíquota base ............................................. (4.740) (6.320) (12.395) (15.641)
Alíquota adicional ...................................... (3.136) (8.240)
Crédito tributário alteração alíquota CSLL (i) (2.596)
Incentivos fiscais ....................................... 260 415
Encargos (créditos) com Imposto de

Renda e Contribuição social .............. (7.616) (8.916) (20.220) (15.641)

(i) Efeito da alteração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido instituída pela
Lei 13.169 de 06 de outubro de 2015.

13 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)
2018 2017 2018 2017

Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ..................................................... 928.686 927.035 57.433 82.719
Outros Créditos
Banco BMG S.A. ..................................................... 21.156 18.415
Depósitos à vista
Cifra S.A. CFI ......................................................... (19) (449)
Depósitos interfinanceiros
Cifra S.A. CFI ......................................................... (650) (17.003) (613)
Outras obrigações
Banco BMG S.A. ..................................................... (1.899) (51.737)

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 2018 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
práticas 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 2018 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 2018,
elaborada sob a responsabilidade da administração do Banco, cuja apresentação está sendo efetuada
como informação suplementar 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

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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 práticas 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, 14 de fevereiro de 2019

PricewaterhouseCoopers Edison Arisa Pereira
Auditores Independentes Contador CRC 1SP127241/O-0
CRC 2SP0000160/O-5

(i) Outras informações
Conforme legislação em vigor em 31/12/2018, 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.

14 Gestão de riscos

Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital
Os acionistas e administradores do Conglomerado BMG, do qual o Banco BCV é parte
integrante, 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 Planejamento, Riscos, RI e Canais Digitais 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, a Área de Riscos do Banco BMG, é 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 Prudencial 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-l
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SEXTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2019

MEI SEM OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DA GFIP
Para o MEI é obrigatória a entrega da SEFIP sem movimento, referente 
ao 13º salário e RAIS negativa? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

HÁ INCIDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) SOBRE 1/3 DAS 
FÉRIAS GOZADAS?  

Esclarecemos que não houve alteração na legislação, assim, o 1/3 
constitucional de férias gozadas durante a vigência do contrato de 
trabalho está sujeito a incidência de INSS.

TRABALHAR EM FERIADO
Funcionário que trabalha numa escala 12x36 e no dia de sua escala nor-
mal é feriado, esse feriado será pago em dobro? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO MÉDICO DURANTE AS FÉRIAS
Funcionário durante o gozo das férias recebe atestado de 15 dias, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO AFASTADO POR AUXÍLIO-DOENÇA, O FGTS NÃO 
ENTRA NO PERÍODO DO AFASTAMENTO?  

Esclarecemos que durante o período de afastamento por auxílio-do-
ença não relacionada ao trabalho somente haverá o recolhimento 
do FGTS nos primeiros 15 dias de afastamento, a partir do 16º dia de 
afastamento haverá a suspensão contratual e consequentemente a 
suspensão do recolhimento do FGTS.

RECEBIMENTO DO 13º SALÁRIO NO AFASTAMENTO
Durante o afastamento o 13º. Salário é suspenso? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
Autônomo (PF) que preste serviço de mão de obra (colocar pisos) 
e emita nota avulsa pela prefeitura para um clube terá retenção de 
INSS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Electrocell Indústria, Comércio e Serviços de Manutenção de Equipamentos Elétricos Ltda.
CNPJ sob o n.º 04.334.872/0001-47 - NIRE 35.216.780.607

Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Ficam convocados os sócios da Sociedade, para participarem reunião de sócios, a ser realizada em sua sede social localizada na Ave-
nida Prof. Lineu Prestes, n.º 2.242, Edifício Cietec, Cidade Universitária, SP/SP, em 22/02/19, em 1ª chamada às 10 hs com a presença 
de titulares de ¾ do capital social, e em 2ª chamada às 10:30 hs, com a presença de qualquer número de sócios, para a discussão e 
deliberação: (i) atualizar os sócios sobre a situação econômico-financeira da Sociedade; (ii) examinar as medidas tomadas pela ad-
ministração da Sociedade face às deliberações da Reunião de Sócios realizada na data de 29/10/18, em especial relativamente aos 
seguintes aspectos: (a) plano alternativo para continuidade da Sociedade, o qual deveria ser proposto pelos administradores Vollkmar Ett e 
Gerhard Ett; (b) dispensa de colaboradores, em vista da situação econômico-financeira da Sociedade; (c) revisão e/ou encerramento dos 
contratos com fornecedores, também em vista da situação econômico-financeira da Sociedade; e (d) regularização da contratação dos 
colaboradores remanescentes, em razão da exposição da Sociedade, sócios e administradores; (iii) avaliar a reformulação da estrutura 
de governança da Sociedade; e (iv) outros assuntos de interesse da Sociedade. SP/SP, 13/02/19. Giorgio Antonio Maria de Saint Seig-
ne - Administrador de Electrocell Indústria, Comércio e Serviços de Manutenção de Equipamentos Elétricos Ltda. (13, 14 e 15/02/2019)

ECOESFERA CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA.
CNPJ/MF nº 08.247.929/0001-21 - NIRE nº 35.221.873.871

REUNIÃO DE SÓCIOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 20/02/2019, 
às 09:00hs, na Rua Gomes de Carvalho, 1581 - 1º andar - Cj. 109, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede social da Sociedade, com a consequente 
alteração da Cláusula 2ª do Contrato Social da Sociedade; (ii) aumento do capital social da 
Sociedade mediante capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC e a 
consequente alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade; e (iii) alteração do endereço 
do Diretor Emilio Della Togna Neto. 

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 26/02/2019  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 28/02/2019  - 10:20h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Online
condições. IMÓVEL

Obs: 
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 26/02/2019, às 10:20 horas, e 2º Leilão dia 28/02/2019, às 10:20 horas. 

LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE: DAVI DA CUNHA, 
 VÂNIA DE LIMA DA CUNHA, 

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO 
PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 110.100,29 
(Cento e dez mil, cem reais e vinte nove centavos) 2º leilão: R$ 101.678,35 (Cento e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e cinco 
centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

da lei. DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: 

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para 

obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o 
direito à desistência da arrematação.

17ª VC – Capital. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1023147-10.2015.8.26.0100. A Dra. 
Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber 
a Isabel Cristina Henrique da Silva (CPF 324.384.258-14), que AMC Serviços Educacionais LTDA 
lhe ajuizou Ação Monitória, objetivando condenar a requerida ao pagamento de R$ 11.128,78 
(Fev/2015), corrigido e acrescido de encargos legais, decorrente das mensalidades do ano de 2010, 
vencidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. 
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e 
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos, nos termos do artigo 701 do CPC, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). A requerida será isenta dos pagamentos de custas processuais se 
cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06 de dezembro de 2018. 

2ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0007630-44.2013.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Giorgetti Peres, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) MOACYR FONTES VIOTO, (CPF 229.861.508-02), que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando a cobrança do valor referente ao Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais datado de 31/01/08.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia devida, bem como o pagamento de 
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa, hipótese em que ficará 
isento do pagamento de custas processuais ou ofereça embargos em igual prazo, sob pena de, 
decorrido prazo, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ser constituído em título 
executivo judicial.. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de janeiro de 2019. 

6ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020473-
91.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) MARIANE MATEUS DOS SANTOS, CPF 391.722.538- 78, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 
9.523,62 (Abr/2017), oriundos de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as 
partes relativo a mensalidades não pagas nos meses de Junho a Dezembro de 2012. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, ficando isento de 
custas e honorários incidindo em 5%, ou oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

7ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036019-
89.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Carneiro Calbucci Renaux, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
RODRIGO SANTILLI TAVARES (CPF 319.155.428-98) que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma 
ação de Execução para o recebimento de R$ 12.394,00 (Jun/2017), oriundos do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais firmado entre as partes, relativos a mensalidades de Fevereiro/2016 a 
Janeiro/2017, vencidas e não pagas. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua 
CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou 
reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais 
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, 
ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 11 de janeiro de 2019. 
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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 2018, juntamente com o relatório dos auditores
independentes.

O Banco Cifra foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 1 de julho de 2011.

Com sólida presença no mercado financeiro, o Banco BMG 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 de varejo: cartão de
crédito consignado, crédito pessoal com débito em conta, ambos exclusivos para aposentados e
pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal digital. Aos clientes de atacado, oferece

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Nota 2018 2017
Ativo

Circulante ............................................................................................ 597.060 580.343
Disponibilidades ................................................................................. 3 85 1.091
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............................................ 4 581.630 561.320
Relações interfinanceiras ................................................................... 59 32
Outros créditos – Diversos ................................................................ 5 15.286 17.900

Não circulante ..................................................................................... 129.873 133.232
Realizável a longo prazo .................................................................... 129.873 133.232
Outros créditos – Diversos ................................................................ 5 129.873 133.232

Total do Ativo ..................................................................................... 726.933 713.575

Nota 2018 2017
Passivo e Patrimônio Líquido

Circulante ............................................................................................ 8.776 17.536
Relações interfinanceiras ................................................................... 56 55
Outras obrigações .............................................................................. 8.720 17.481

Fiscais e previdenciárias ................................................................... 6(a) 8.335 14.217
Diversas ............................................................................................ 6(b) 385 3.264

Não circulante ..................................................................................... 129 143
Outras obrigações .............................................................................. 129 143

Fiscais e previdenciárias ................................................................... 6(a) 143
Diversas ............................................................................................ 6(b) 129

Total do Passivo ................................................................................. 8.905 17.679

Patrimônio Líquido ............................................................................ 7 718.028 695.896
Capital social - De domiciliados no país ............................................... 814.673 814.673
Prejuízos acumulados ........................................................................... (96.645) (118.777)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ...................................... 726.933 713.575

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

Segundo
Nota Semestre 2018 2018 2017

Receitas da intermediação financeira .......................... 17.756 35.306 48.475
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 8(a) 17.756 35.306 48.475

Resultado bruto da intermediação financeira ............ 17.756 35.306 48.475

Outras receitas (despesas) operacionais .................... (845) (1.573) (2.700)
Outras despesas administrativas ...................................... 9(a) (208) (288) (307)
Despesas tributárias ........................................................ 10 (826) (1.642) (2.362)
Outras receitas operacionais ........................................... 11 189 357 619
Outras despesas operacionais ......................................... 11 (650)

Resultado operacional .................................................. 16.911 33.733 45.775

Resultado antes da tributação sobre o lucro ............. 16.911 33.733 45.775

Imposto de renda .............................................................. 12(c) (446) (3.337) (7.595)
Contribuição social .......................................................... 12(c) (444) (2.806) (6.445)
Ativos fiscais diferidos ..................................................... (1.080) (3.358) (5.231)

Lucro líquido do semestre/exercício ............................ 14.941 24.232 26.504

Quantidade de ações do capital social - milhares ...... 163.654 163.654 163.654
Lucro por ação - R$ ....................................................... 0,09 0,15 0,16

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

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 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 1 de janeiro de 2018 .................................................................................................................. 814.673 (118.777) 695.896
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,086 por ação) – nota 7c .................................... (14.000) (14.000)
Juros sobre capital próprio retido (R$ 0,073 por ação) – nota 7c ................................................................. 11.900 11.900
Lucro líquido do exercício ............................................................................................................................. 24.232 24.232
Saldos em 31 de dezembro de 2018 .......................................................................................................... 814.673 (96.645) 718.028

Saldos em 30 de junho de 2018 ................................................................................................................. 814.673 (109.486) 705.187
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,086 por ação) – nota 7c .................................... (14.000) (14.000)
Juros sobre capital próprio retido (R$ 0,073 por ação) – nota 7c ................................................................. 11.900 11.900
Lucro líquido do semestre ............................................................................................................................. 14.941 14.941
Saldos em 31 de dezembro de 2018 .......................................................................................................... 814.673 (96.645) 718.028

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 2018 2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício/semestre ..................................... 14.941 24.232 26.504

Ajustes ao lucro líquido: ....................................................... 951 3.229 5.231
   Imposto de renda e contribuição social diferidos .................... 1.080 3.358 5.231
   Provisão para contingência .................................................... (129) (129)

Lucro líquido ajustado .......................................................... 15.892 27.461 31.735

Variação de ativos e passivos
(Aumento) Aplicações interfinanceiras de liquidez ................ (15.244) (29.107) (66.418)
Redução Títulos e valores mobiliários ................................... 17.732
Redução/(Aumento) Relações interfinanceiras e

interdependências .............................................................. (25) (25) 455
Redução Outros créditos ....................................................... (1.340) 2.614 18.818
(Aumento) Outros valores e bens ........................................... 30
(Aumento) Relações interfinanceiras ..................................... 45 (18)
(Aumento)/Redução Outras obrigações ................................. 865 (1.611) 17.247

Caixa gerado nas operações .................................................. 223 (668) 19.551

Imposto de renda e contribuição social pagos ........................... (956) (9.136) (13.887)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades
operacionais ......................................................................... (733) (9.804) 5.664

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa ........ (733) (9.804) 5.664

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 2.019 11.090 5.426
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/exercício 1.286 1.286 11.090

Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa .......... (733) (9.804) 5.664

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado 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 elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis as 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 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 14/02/2018.
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.

2.2. Descrição das principais práticas 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) 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.
Em 31 de dezembro de 2018 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.
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.

(h) 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.

3 Caixa e equivalentes de caixa
2018 2017

Disponibilidades ................................................................................. 85 1.091
Aplicações interfinanceiras de liquidez (i) ......................................... 1.201 9.999
Total .................................................................................................. 1.286 11.090

Circulante ......................................................................................... 1.286 11.090

(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
2018 2017

Posição bancada
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ................................................ 1.201 9.999

Aplicações em depósitos interfinanceiros .................................... 580.429 551.321

Total .................................................................................................. 581.630 561.320
Circulante ......................................................................................... 581.630 561.320

5 Outros créditos
2018 2017

Créditos tributários (i) ........................................................................ 129.873 133.232
Impostos a compensar ........................................................................ 13.356 17.900
Devedores diversos - País .................................................................. 1.930

Total .................................................................................................. 145.159 151.132
Circulante ......................................................................................... 15.286 17.900
Não circulante .................................................................................. 129.873 133.232

(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 12(a).

6 Outras obrigações
(a) Fiscais e previdenciárias e cobrança e arrecadação de títulos

2018 2017
Provisão para imposto de renda e contribuição social a recolher ....... 6.143 14.217
Outros impostos e contribuições a recolher ....................................... 2.192 143

Total .................................................................................................. 8.335 14.360
Circulante ......................................................................................... 8.335 14.217
Não circulante .................................................................................. 143

(b) Diversas
2018 2017

Credores diversos .............................................................................. 160
Valores a pagar sociedades ligadas (i) .............................................. 189 3.210
Provisão para contingência tributária ................................................. 129
Outras ................................................................................................ 36 54

Total .................................................................................................. 514 3.264
Circulante ......................................................................................... 385 3.264
Não circulante .................................................................................. 129

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

7 Patrimônio líquido
(a) Capital social

Em 31 de dezembro de 2018, o capital social subscrito e integralizado é de R$ 814.673,
representado por 163.654.118 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

(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.

(c) Juros sobre Capital Próprio
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.
Os juros sobre Capital Próprio foram instituídos pela Lei 9.249/95, que em seu art. 9º, e
alterações, faculta às empresas a dedução do Lucro Real e Contribuição Social da despesa
financeira devidamente registrada resultante da aplicação da TJLP sobre o patrimônio líquido a
título de remuneração ao acionista.
A administração da Companhia aprovou, em reunião do Conselho de Administração realizada em
28 de dezembro de 2018, o pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 14.000 milhões,
resultando num valor líquido do Imposto de Renda Retido de R$ 11.900 milhões, imputado ao valor
do dividendo mínimo obrigatório. Contudo, conforme Ata de Diretoria nesta mesma data, foi
deliberado à absorção de parte dos prejuízos contábeis acumulados, com os referidos juros sobre
capital próprio líquidos por crédito do único acionista.

8 Receitas e despesas da intermediação financeira
Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:

(a) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
Segundo

Semestre  2018 2018 2017
Títulos e valores mobiliários ................................... 1.942
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................. 17.756 35.306 46.533

Total ...................................................................... 17.756 35.306 48.475

9 Despesas de pessoal e outras despesas administrativas

(a) Outras despesas administrativas
Segundo

Semestre  2018 2018 2017
Marketing ............................................................... (44) (44)
Serviços de terceiros .............................................. (47)
Serviços técnicos especializados ........................... (30) (60)
Doações ................................................................. (134) (184) (260)

Total ...................................................................... (208) (288) (307)

10 Despesas tributárias
Segundo

Semestre  2018 2018 2017
PIS .......................................................................... (116) (230) (315)
COFINS ................................................................. (710) (1.412) (1.938)
Outros .................................................................... (109)

Total ...................................................................... (826) (1.642) (2.362)

Continua...

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

Segundo
Semestre 2018 2018 2017

1 – Receitas .............................................................................. 17.945 35.663 49.094
1.1 Intermediação financeira ...................................................... 17.756 35.306 48.475
1.2 Outras receitas operacionais ............................................... 189 357
1.3 Não Operacionais ................................................................ 619

2 – Despesas ............................................................................ 650
2.1 Outras despesas operacionais ............................................ 650

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros ................. 208 288 307
3.1 Materiais, energia e outros ................................................. 134 184 260
3.2 Serviços de terceiros ........................................................... 47
3.3 Outras ................................................................................. 74 104
3.3.1 Propaganda, promoções e publicidade ............................. 44 44
3.3.2 Serviços técnicos especializados ..................................... 30 60

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) .................................... 17.737 35.375 48.137

5 – Depreciação e amortização

6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) 17.737 35.375 48.137

7 – Valor adicionado a distribuir (6) ...................................... 17.737 35.375 48.137

8 – Distribuição do valor adicionado .................................... 17.737 35.375 48.137

8.1 Impostos, contribuições e taxas ..................................... 2.796 11.143 21.633
8.1.1 Federais ........................................................................ 2.796 11.143 21.630
8.2.2 Municipais ..................................................................... 3

8.3 Remuneração de capitais próprios ................................. 14.941 24.232 26.504
8.3.1 Lucros retidos do exercício/semestre ............................ 14.941 24.232 26.504

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

financiamento, prestação de serviços financeiros estruturados, instrumentos derivativos e seguro
garantia. Adicionalmente, o BMG disponibiliza produtos de investimento para ambos os públicos.

Em 31 de dezembro de 2018, o Banco Cifra registrou lucro líquido de R$ 24,2 milhões e o patrimônio
líquido de R$ 718 milhões, correspondendo uma rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido
médio de 3,4%. Na mesma data, o total de ativos atingiu R$ 727 milhões, dos quais R$ 582 milhões
referem-se a aplicações interfinanceiras de liquidez. O Banco não possui investimento em outras
companhias.

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

São Paulo, 14 de fevereiro de 2019.

A Administração

11 Outras receitas e despesas operacionais
Segundo

Semestre  2018 2018 2017
Outras receitas operacionais
Atualização de impostos a compensar .................... 189 357 619

Total ...................................................................... 189 357 619

Outras despesas operacionais
Atualização de tributos ........................................... (650)

Total ...................................................................... (650)

12 Imposto de renda e contribuição social
(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos

2018 2017
Créditos Tributários:
Sobre adições temporárias ................................................................. 52
Sobre prejuízos fiscais / base negativa .............................................. 129.821 133.232

129.873 133.232

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 2018, esses
saldos possuem as seguintes características:
Prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda no montante de base de R$ 334.677 (2017 – R$
340.690) e Base Negativa de Contribuição Social no montante de R$ 307.682 (2017 – R$ 313.695)
serão compensados segundo expectativa de projeção de lucros tributáveis futuros.
Os créditos tributários relacionados as adições temporárias referem-se, principalmente, a
Provisões para contingências fiscais e previdenciárias discutidos em âmbito judicial ou
administrativo, provisões trabalhistas e cíveis, cuja realização depende do encerramento dos
respectivos processos, e provisão para crédito de liquidação duvidosa cuja realização depende
dos critérios de dedutibilidade nos termos da Lei nº 9.430/96.
Os estudos técnicos elaborados demonstram a capacidade da Instituição de geração de lucros
tributáveis suficientes para compensar os créditos tributários existentes.
Os créditos tributários relacionados a adições temporárias referem-se principalmente a
contingenciamentos discutidos judicialmente e a provisão para créditos de liquidação duvidosa. A
realização desses créditos depende do encerramento dos questionamentos judiciais.

(b) A movimentação dos créditos tributários no exercício findo em 31 de dezembro de 2018
pode ser demonstrada como segue:

Prejuízos
Fiscais

Adições Base
temporárias Negativa Total

Saldo inicial em 01/01/2018 ........................................ 133.232 133.232
Constituição ................................................................. 52 52
(Realização) ................................................................. (3.411) (3.411)
Saldo final em 31/12/2018 ........................................... 52 129.821 129.873

Períodos Expectativa de realização por período
2019 ................................................................................ 2.589
2020 ................................................................................ 11.833
2021 ................................................................................ 14.903
2022 ................................................................................ 15.750
2023 ................................................................................ 16.510
2024 ................................................................................ 17.801
2025 ................................................................................ 18.750
2026 ................................................................................ 19.583
2027 ................................................................................ 12.154

129.873

(c) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado
2018 2017

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda  Social  de renda Social

Resultado antes da tributação sobre
o lucro e das participações societárias 33.733 33.733 45.775 45.775

Juros sobre capital próprio .................... (14.000) (14.000)

Outras Adições / (Exclusões) ............ 183 183 (447) (4.460)

Base de cálculo ................................... 19.916 19.916 45.328 41.315
Alíquota base ....................................... (2.987) (3.983) (6.799) (8.223)
Alíquota adicional ................................. (1.968) (4.509)
Crédito tributário alteração alíquota CSLL (i) (710)
Incentivos fiscais ................................... 147 260

Despesa com imposto de renda e
contribuição social ......................... (4.808) (4.693) (11.048) (8.223)

(i)    Efeito da alteração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido instituída pela
Lei 13.169 de 06 de outubro de 2015.

 Banco Cifra S.A.

CNPJ Nº 62.421.979/0001-29CNPJ Nº 62.421.979/0001-29CNPJ Nº 62.421.979/0001-29CNPJ Nº 62.421.979/0001-29CNPJ Nº 62.421.979/0001-29

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 2

64
6-

7E
A9

-2
F1

D
-4

AF
F.



São Paulo, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019 Página 23

13 (a) 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)
2018 2017 2018 2017

Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ..................................... 580.429 551.321 35.141 44.475

Outras Obrigações
Banco BMG S.A. ..................................... (189) (3.210)

(b) Outras informações
Conforme legislação em vigor em 31/12/2018, 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

Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital
Os acionistas e administradores do Conglomerado BMG, do qual o Banco Cifra faz parte,
consideram a gestão de riscos um instrumento essencial para a maximização da eficiência no uso

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma

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 2018 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 práticas
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 2018, 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 2018,
elaborada sob a responsabilidade da administração, cuja apresentação está sendo efetuada como
informação suplementar 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 práticas 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, 14 de fevereiro de 2019

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Edison Arisa Pereira
CRC 2SP0000160/O-5 Contador CRC 1SP127241/O-0

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 Planejamento, Riscos, RI e Canais Digitais 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, a Área de Riscos do Banco BMG, é 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
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Continuação...

Sarah Elizabeth (*)

Preocupados, varejistas buscam 
opções para difi cultar a ação 
destes criminosos, diminuin-

do, consequentemente, os prejuízos 
com fraudes. O problema é que lutar 
contra fraudes tem vários compli-
cadores, como o grande volume de 
informações confl itantes, e muitas 
vezes mentirosas, existentes no 
segmento.

Para estar sempre à frente dos 
fraudadores, o primeiro passo do 
varejista tem que ser a busca por 
informações corretas, verdadeiras 
e que ajudem nesta jornada. Dessa 
forma, o comerciante estará prote-
gido, antes de qualquer coisa, contra 
os mitos sobre a fraude. Veja lista de 
alguns mitos comuns no comércio 
eletrônico:

 1) Apenas adultos são vul-

neráveis - Pode até parecer 
lógico. Os adultos têm cartões 
de crédito, contas bancárias, 
empréstimos e afi ns, enquanto 
as crianças, não. Mas as crian-
ças são, na verdade, 35 vezes 
mais propensas que os adultos 
a se tornarem vítimas de roubo 
de dados. Como as crianças 
não estão solicitando crédi-
to ou abrindo suas próprias 
contas bancárias, há pouca 
necessidade de monitorar 
rotineiramente o comporta-
mento delas - o que signifi ca 
que o roubo de dados pode 
passar despercebido por anos. 
O histórico de crédito limpo 
das crianças também permite 
que os fraudadores roubem 
quantias maiores de dinheiro.

 2) Usar carteiras digitais é 

arriscado - Os clientes que 
já são céticos em relação aos 
pagamentos digitais podem 
estar ainda mais preocupados 
com a segurança e a priva-

Mitos sobre fraude também
são vilões do comércio eletrônico

É inegável que a conveniência das compras online atrai cada vez mais consumidores em todo o mundo, e o Brasil é um dos países que mais deve aquecer o 
comércio eletrônico em 2019, o que, infelizmente, também atrai os olhos atentos dos fraudadores

itens-alvo são, geralmente, 
pequenos e leves - como smar-
tphones, joias, bolsas de grife 
e cartões-presente.

 8) Entrega urgente torna im-

possível combater a fraude 

- Os clientes esperam cada vez 
mais que os pedidos sejam en-
tregues imediatamente, o que 
signifi ca que os comerciantes 
devem processar os pedidos 
com extrema agilidade. Infeliz-
mente, este fato tende a reduzir 
a quantidade de tempo que 
os comerciantes gastam para 
analisar pedidos. No entanto, 
com a solução correta de gestão 
antifraude, os comerciantes 
ainda podem aprovar bons 
pedidos sem reduzir o tempo 
de processamento.

 9) Como varejistas online 

podem se defender destes 

mitos - A linha entre verdade 
e fi cção nem sempre é clara. 
Portanto, é importante que 
os comerciantes implemen-
tem estratégias efi cazes de 
proteção contra fraudes que 
defendam negócios em cres-
cimento, sem jamais afetar 
negativamente a experiência 
do cliente.

Os comerciantes online podem ga-
rantir que transações legítimas sejam 
aprovadas enquanto transações frau-
dulentas são rejeitadas. Para isso, é 
preciso implementar uma estratégia 
de proteção contra fraudes que use 
algoritmos complexos e análise hu-
mana ultra especializada para avaliar 
cada compra.

Dessa forma, o processo é transpa-
rente, permite que os comerciantes 
respondam rapidamente os pedidos e 
forneçam uma excelente experiência 
de usuário ao cliente.

(*) - É gerente de Marketing da ClearSale USA.

cidade das carteiras móveis. 
Mas as opções de pagamento, 
como o Apple Pay, o Google 
Wallet e o Android Pay subs-
tituem os dados do cartão por 
tokens digitais de uso único. 
Isso signifi ca que os dados 
confi denciais de um cartão de 
crédito nunca são armazena-
dos no dispositivo móvel de 
um cliente ou compartilhados 
com um comerciante. Como 
não há nada para roubar de 
uma carteira digital, essas 
transações são mais seguras do 
que as transações com cartões 
de crédito tradicionais.

 3) Apenas grandes varejis-

tas são alvos - Muitos dos 
pequenos comerciantes de 
e-commerce acreditam que 
seus negócios não atraem frau-
dadores. Mas, na verdade, são 
varejistas menores que estão 
em maior risco. Mais da metade 
das pequenas empresas ainda 
não protegem adequadamente 
seus dados, tornando-se o alvo 
perfeito para os fraudadores.

 4) Roubos de dados só acon-

tecem no mundo digital 

- Violações de dados recentes 
afetaram milhões de consu-
midores em todo o mundo, 
levando os consumidores à 
falsa sensação de que a internet 
é o local onde ocorre a maioria 
dos roubos de informações. No 
entanto, o fato é que mais da 
metade destes crimes ocorrem 
off-line. Os cibercriminosos 
também roubam carteiras, 
copiam números de cartão de 
crédito e instalam skimmers 
em caixas eletrônicos, tudo 
para conseguir as informações 
necessárias para criar identi-
dades falsas e fazer compras 
fraudulentas.

 5) Todos os varejistas do e-

-commerce são igualmente 

seguros - Compare a Amazon 
com uma pequena loja online. 
Enquanto ambos estão preo-
cupados com a segurança do 
cliente, a Amazon tem os re-
cursos fi nanceiros e humanos 
para implementar uma solução 
abrangente de proteção contra 
fraudes, enquanto a pequena 
loja utiliza, geralmente, apenas 
fi ltros de fraude rudimentares. 
Todo comerciante online deve 

aderir aos padrões de seguran-
ça de dados que só um parceiro 
especializado pode oferecer, 
pois somente assim será pos-
sível estar em igualdade de 
condições (neste quesito) com 
gigantes do setor.

 6) Transações internacionais 

são arriscadas - Muitos va-
rejistas recusam automatica-
mente transações internacio-
nais devido a um maior risco de 
fraude. Na realidade, algumas 
transações internacionais são 
mais seguras do que as domés-
ticas. Alguns comerciantes de 
luxo chineses têm taxas de 
transações legítimas acima de 
98%, por exemplo.

  Além disso, quando os comer-
ciantes fogem dos mercados 
internacionais, eles perdem 
vendas valiosas e legítimas para 
clientes no exterior: o mercado 
internacional deve atingir US$ 
900 bilhões em valor bruto de 
mercadorias até 2020.

 7) A taxa de fraude aumenta 

durante as férias - Embo-
ra pareça que o número de 
tentativas de fraude aumenta 
durante a temporada de fé-
rias, a taxa de fraude é, de 
fato, cerca de 55% menor. 
Embora seja verdade que há 
mais cibercriminosos tentando 
fraudar varejistas durante as 
férias, também há um aumento 
significativo no número de 
transações legítimas. Como re-
sultado, a taxa global de fraude 
online geralmente diminui.

  Fraudadores visam apenas 
itens caros. Embora seja ver-
dade que itens caros são mais 
atraentes para os fraudadores, 
o preço não costuma ser um 
fator decisivo. Os fraudadores 
querem ser capazes de roubar, 
enviar e revender itens rapi-
damente, de modo que seus 
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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 exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
juntamente com o relatório dos auditores independentes.

A Cifra Financeira foi adquirida pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 18 de agosto de 2011.

Com sólida presença no mercado financeiro, o Banco BMG 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 de varejo: cartão de
crédito consignado, crédito pessoal com débito em conta, ambos exclusivos para aposentados e
pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal digital. Aos clientes de atacado, oferece

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

Nota  2018  2017
Ativo

Circulante ........................................................................................ 17.563 20.939
Disponibilidades ................................................................................ 3 889 981
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............................................. 4 13.885 17.003
Outros créditos ................................................................................. 5 1.445 1.175
Outros valores e bens ........................................................................ 6 1.344 1.780

Total do Ativo ................................................................................. 17.563 20.939

Nota  2018  2017
Passivo e patrimônio Líquido

Passivo Circulante .......................................................................... 3.563 6.939
Outras obrigações ............................................................................ 3.563 6.939

Sociais e estatutárias .................................................................... 7(a) 3.417 3.089
Fiscais e previdenciárias ............................................................... 7(b) 80 164
Diversas ........................................................................................ 7(c) 66 3.686

Patrimônio Líquido ........................................................................ 8 14.000 14.000
Capital social - De domiciliados no país ........................................... 7.000 7.000
Reserva legal .................................................................................... 175 159
Reservas estatutárias ........................................................................ 6.825 6.841

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido .................................. 17.563 20.939

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

Segundo
Semestre

Nota 2018 2018 2017
Receitas da intermediação financeira .............................. 432 948 1.198

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ... 9 432 948 1.198
Resultado bruto da intermediação financeira ................ 432 948 1.198

Outras receitas (despesas) operacionais ........................ (276) (543) (465)

Outras despesas administrativas .......................................... 10 (256) (499) (401)
Despesas tributárias ............................................................ 11 (20) (44) (55)
Outras despesas operacionais ............................................. 12 (9)

Resultado antes da tributação sobre o lucro e
participações ................................................................... 156 405 733

Imposto de renda .................................................................. (27) (77) (159)

Lucro líquido do exercício/semestre ................................ 129 328 574

Lucro por ação – R$ .......................................................... 0,46 1,18 2,06

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.

Reserva de Lucros
Lucros

Capital social  Legal Estatutárias  Acumulados Total
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)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 .................................................. 7.000 159 6.841 14.000

Saldos em 01 de janeiro de 2018 ....................................................... 7.000 159 6.841 14.000
Lucro líquido do exercício ..................................................................... 328 328
Constituição de reservas ....................................................................... 16 312 (328)
Dividendos ............................................................................................. (328) (328)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 .................................................. 7.000 175 6.825 14.000

Saldos em 01 de julho de 2018 ........................................................... 7.000 169 7.030 14.199
Lucro líquido do semestre ..................................................................... 129 129
Constituição de reservas ....................................................................... 6 123 (129)
Dividendos ............................................................................................. (328) (328)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 .................................................. 7.000 175 6.825 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

Segundo
Semestre

2018 2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício/semestre ........................................... 129 328 574

Variação de ativos e passivos
Redução Aplicações interfinanceiras de liquidez ........................ 866 3.118 (6.346)
(Aumento) Outros créditos ........................................................... (22) (269) 8.045
Redução Outros valores e bens ................................................... 236 436 (1.780)
Redução/(Aumento)Outras obrigações ........................................ (1.050) (3.556) 760

Caixa gerado nas operações ........................................................ 159 57 1.253

Imposto de renda e contribuição social pagos .............................. (7) (149) (847)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 152 (92) 406

Aumento/(Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa . 152 (92) 406

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/semestre ........ 737 981 575
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/semestre .......... 889 889 981
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa ............... 152 (92) 406

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma

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

Segundo
Semestre

2018 2018 2017
1 – Receitas .................................................................................... 432 948 1.198
1.1 Intermediação financeira ............................................................ 432 948 1.198

2 – Despesas .................................................................................. 9
2.1 Outras despesas operacionais .................................................. 9

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros ....................... 256 499 401
3.1 Materiais, energia e outros ....................................................... 218 436 400
3.2 Outros ........................................................................................ 38 63 1
3.2.1 Propaganda, promoções e publicidade ................................... 20 27
3.2.2 Processamento de dados ........................................................ 1
3.2.3 Serviços técnicos especializados ........................................... 18 36

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) .......................................... 176 449 788

5 – Depreciação e amortização

6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) .. 176 449 788

7 – Valor adicionado a distribuir (6) ............................................ 176 449 788

8 – Distribuição do valor adicionado .......................................... 176 449 788

8.2 Impostos, contribuições e taxas ........................................... 47 121 214
8.2.1 Federais .............................................................................. 47 121 214

8.3 Remuneração de capitais próprios ....................................... 129 328 574
8.3.1 Lucros retidos no exercício/semestre .................................. 129 328 574

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

financiamento, prestação de serviços financeiros estruturados, instrumentos derivativos e seguro
garantia. Adicionalmente, o BMG disponibiliza produtos de investimento para ambos os públicos.

Em 31 de dezembro de 2018, o a Cifra Financeira registrou lucro líquido de R$ 0,3 milhão e o
patrimônio líquido de R$ 14 milhões, correspondendo uma rentabilidade anualizada sobre o patrimônio
líquido médio de 2,3%. Na mesma data, o total de ativos atingiu R$ 18 milhões, dos quais R$ 14
milhões referem-se a aplicações interfinanceiras de liquidez. A Cifra Financeira não possui
investimento em outras companhias.

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

São Paulo, 14 de fevereiro de 2019.

A Administração

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 demonstrações 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 14/02/2019.
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.

2.2. Descrição das principais práticas 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 2018 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos.

(g) Passivos circulante
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.
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.
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.

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

2018 2017
Disponibilidades ................................................................................. 889 981

Total .................................................................................................. 889 981
Circulante ......................................................................................... 889 981

4 Aplicações interfinanceiras de liquidez
2018 2017

Aplicações em depósitos interfinanceiros .......................................... 13.885 17.003

Total .................................................................................................. 13.885 17.003
Circulante ......................................................................................... 13.885 17.003

5 Outros créditos
2018 2017

Impostos a compensar ........................................................................ 21 27
Valores a receber sociedades ligadas ............................................... 106
Devedores diversos – País (i) ............................................................. 1.318 1.148

Total .................................................................................................. 1.445 1.175
Circulante ......................................................................................... 1.445 1.175

Não circulante

(i) O saldo de devedores diversos referem-se, basicamente, a bloqueios judiciais.

6 Outros valores e bens
Refere-se, a seguro garantia de processo administrativo de natureza tributária, no valor de
R$1.344 (2017 – R$ 1.780).

7 Outras obrigações

(a)  Sociais e estatutárias
2018 2017

Dividendos a pagar ............................................................................. 3.417 3.089

Total .................................................................................................. 3.417 3.089
Circulante ......................................................................................... 3.417 3.089

(b) Fiscais e previdenciárias
2018 2017

Provisão para imposto de renda e contribuição sobre lucros .............. 77 159
Outros impostos e contribuições a recolher ....................................... 3 5

Total .................................................................................................. 80 164
Circulante ......................................................................................... 80 164

(c) Diversas
2018 2017

Provisões para pagamentos a efetuar ................................................. 19
Credores diversos .............................................................................. 47 37
Valores a repassar – sociedades ligadas .......................................... 3.649

Total .................................................................................................. 66 3.686
Circulante ......................................................................................... 66 3.686

8 Patrimônio líquido

(a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social subscrito e integralizado é de R$ 7.000,
representado por 279.000 ações, sem valor nominal, todas nominativas, sendo 139.500 ações
ordinárias e 139.500 ações preferenciais.

(b) Reservas

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

social.
· Estatutária: É constituída com base no lucro líquido não distribuído após todas as destinações,

permanecendo o seu saldo acumulado à disposição dos acionistas para deliberação futura em
Assembleia Geral.

9 Receitas e despesas da intermediação financeira
Segundo
Semestre

2018 2018 2017
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ........... 432 948 1.198
Total ............................................................................................ 432 948 1.198

10 Outras despesas administrativas
Segundo
Semestre

2018 2018 2017
Marketing ..................................................................................... (20) (27)
Seguros ....................................................................................... (218) (436) (400)
Processamento de dados ............................................................. (1)
Serviços técnicos especializados ................................................ (18) (36)
Total ............................................................................................ (256) (499) (401)

11 Despesas tributárias
Segundo
Semestre

2018 2018 2017
PIS e COFINS ............................................................................. (20) (44) (55)
Total ............................................................................................ (20) (44) (55)

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) Receitas (Despesas)
2018 2017 2018 2017

Disponibilidades
Banco BCV S.A. ...................................................... 650 449
Banco BMG S.A. ..................................................... 220 523

Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ..................................................... 13.885 17.003 948 613

Valores a receber sociedade ligadas
Banco BMG S.A. ..................................................... 101
Banco BCV S.A. ...................................................... 5

Outras Obrigações
Banco BMG S.A. ..................................................... (3.417) (3.089)

Valores a repassar sociedade ligadas
Banco BMG S.A. ..................................................... (3.649)

Em dezembro de 2017, o Banco BMG e suas controladas contrataram seguro garantia com
prêmios no montante de R$2.180 com a BMG Seguros S.A.
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 em 31/12/2018, as instituições financeiras não podem conceder
empréstimos ou adiantamentos para seus acionistas controladores, empresas coligadas,
administradores, ou parentes de seus administradores até o segundo grau. Dessa forma, não são
efetuados pelas instituições financeiras empréstimos ou adiantamentos a qualquer subsidiária,
membros do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva e seus familiares.

13 Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital
Os acionistas e administradores do Conglomerado BMG, do qual a Cifra Financeira faz parte,
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 Planejamento, Riscos, RI e Canais Digitais 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, a Área de Riscos do Banco BMG, é 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
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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 2018 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 práticas 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 2018, 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 2018,
elaborada sob a responsabilidade da administração, cuja apresentação está sendo efetuada como in-
formação suplementar pela Financeira, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em con-
junto 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 regis-
tros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios defi-
nidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião,
essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevan-

tes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às de-
monstrações 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,
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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 práticas 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, 14 de fevereiro de 2019

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Edison Arisa Pereira
CRC 2SP0000160/O-5 Contador CRC 1SP127241/O-0

SIQ Participações Ltda.
CNPJ 28.386.223/0001-58 - NIRE 35235051534 - (“Sociedade”)

Edital de Convocação - Reunião de Quotistas
Convocamos os sócios para se reunirem em reunião a realizar dia 
21/03/19, às 15:30 h., em 1ª convocação, ou dia 1/04/19, às 15:30 
h., em 2ª convocação, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 598, 
11º andar, SP/SP. Ordem do Dia: Redução do capital social, por 
considerá-lo excessivo em relação ao objeto da sociedade. Repre-
sentação: Os sócios deverão comparecer pessoalmente à reunião 
de quotistas ou ser representados por outro sócio, ou por advogado, 
mediante outorga de mandato com especificação dos atos autoriza-
dos. Voto Escrito: Faculta-se a todos os sócios a apresentação de 
razões de voto por escrito, o qual deverá ser anexado à ata de reunião 
de quotistas. SP, 14/02/19. Bruno Sérgio Heilberg - Administrador.

SIQ Participações Ltda.
CNPJ 28.386.223/0001-58 - NIRE 35235051534 - (“Sociedade”)

Edital de Convocação - Reunião de Quotistas
Convocamos os sócios para se reunirem em reunião a realizar dia 
21/03/19, às 14 h., em 1ª convocação, ou dia 1/04/19, às 14 h., em 
2ª convocação, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 598, 11º andar, 
SP/SP. Ordem do dia. i) o balanço patrimonial e resultado econômico 
relativos ao exercício social de 2018; ii) havendo resultado positivo, 
deliberar a distribuição de lucros aos sócios; iii) atribuição e divisão 
entre os sócios quanto aos valores que a sociedade receberá da TG 
São Paulo Empreendimentos Imobiliários S.A., mediante proposta 
de divisão de lucros e redução de capital a ser objeto de Reunião de 
Quotistas específica. Consulta às demonstrações financeiras. As 
demonstrações financeiras que serão objeto das deliberações cons-
tantes da ordem do dia estarão disponíveis para consulta de todos 
os sócios a partir do dia 18/02/2019, na Alameda Joaquim Eugênio 
de Lima, 598, 11º andar, SP/SP, podendo ser consultadas no horário 
comercial das 09 às 18 h., de segunda à sexta-feira. Representação. 
Os sócios deverão comparecer pessoalmente à reunião de quotistas 
ou ser representados por outro sócio, ou por advogado, mediante 
outorga de mandato com especificação dos atos autorizados. Voto 
escrito. Faculta-se a todos os sócios a apresentação de razões 
de voto por escrito, o qual deverá ser anexado à ata de reunião de 
quotistas. SP, 14/02/19. Bruno Sérgio Heilberg - Administrador.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Semestres Findos em 30 de junho de 2017 e 2016 (R$ mil)

Fluxo de Caixa Proveniente Reclassificado
  das Atividadades Operacionais: 1º Sem.17 1º Sem.16

493642ertsemes od odiuqíl orcuL
Atividades Operacionais:         (811)        1.243
Receitas (despesas) que não afetam o caixa:            32            27

7223oãçazitroma e oãçaicerpeD
(Aumento)/diminuição do ativo circulante:         (138) 119

11161rebecer a sadneR
)59()31(oibmâc - sotidérc sortuO
)42()241(rarepucer a sotsopmI

7211sosreviD
Aumento/(diminuição) do passivo circulante:         (705)        1.097

)765(siaibmac seõçagirbO 1.066
Obrigações fiscais e previdenciárias 36 (111)

7565laossep moc seõçagirbO
(seõçagirbo sartuO 230) 85

Atividades de Investimentos:           (22)           (34)
)43()22(sodazilibomi me seõçidA

Atividades de Financiamento         (293)              -
Distribuição de lucros pagos aos sócios (293) -

Total dos Efeitos )088(axiaC ed 1.603
Variação de Caixa, Bancos e
  Fundos de Liquidez Imediata:         (880)        1.603

Saldo no início do 342.1924.3ertsemes 
Saldo no final do semestre 2.549 2.846

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Semestres Findos em 30 de junho de 2017 e 2016 (R$ mil)

Reclassificado
DESCRIÇÃO  30.06.17  30.06.16
Receitas:      5.786      4.381

394.3503.5oibmâc ed sadneR
Rendas de prestação de serviços 244 613

572732satiecer sartuO
Despesas Operacionais:     (5.445)     (3.826)

75.1(laossep ed sasepseD 8) (890)
)800.1()805.1(savitartsinimda sasepseD

Despesas tributárias (28) (30)
)32()41(oibmâc ed sasepseD

Aprovisionamentos e ajustes patrimoniais (32) (28)
)748.1()582.2()6 aton( sasepsed sartuO

555143SC e RI od setnA odatluseR
Provisão IRPJ e Contribuição social (95) (161)

493642ertsemeS od odiuqíL orcuL
Lucro Líquido Por Quota 0,19 0,30

Reclassificado
PASSIVO  30.06.17  30.06.16
CIRCULANTE: (nota 3 m)      2.095      2.193

Obrigações cambiais (nota 3 g) 1.077 1.066
Obrigações fiscais e previdenciárias (nota 3 j) 732 869
Obrigações com pessoal (notas 3 h e 3 i) 211 171

7857)k 3 aton( seõçagirbo sartuO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (nota 10)      1.571      1.117

Capital social (nota 3 523.1523.1)l
Lucros / prejuízos acumulados 246 (208)

TOTAL DO PASSIVO      3.666      3.310

Reclassificado
ATIVO  30.06.17  30.06.16
CIRCULANTE: (nota 3 m)      3.481      3.138

Caixa e equivalentes de caixa (nota 3 b e 4) 2.549 2.846
Títulos e valores mobiliários (nota c) 33 33

43152)d 3 aton( rebecer a sadneR
Outros créditos – câmbio (nota 3 e) 726 95

42841rasnepmoc a sotsopmI
6-sosreviD

NÃO CIRCULANTE:         185         172
Imobilizado de Uso (nota 3 f e 5) 443 397
(-) Depreciações acumuladas (nota 3 f e 5) (258) (225)

TOTAL DO ATIVO      3.666      3.310

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 2016 - (Valores em milhares de reais)

TORRE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ(MF) nº 57.582.264/0001-18

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto operacional: A Sociedade tem por objeto social exclusivo a
intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no
mercado de câmbio, além de prestar serviços de consultoria neste seg-
mento. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstra-
ções contábeis da Torre Corretora de Câmbio Ltda. foram elaboradas em
conformidade com os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações, em
consonância com as normas do Banco Central do Brasil, e estão sendo
apresentadas segundo as disposições constantes do Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As demonstrações
contábeis correspondentes ao período comparativo findo em 30.06.2016,
foram reclassificadas para melhor apresentação. 3. Principais práticas
contábeis: a) Apuração do resultado. Reconhecido segundo o regime de
competência; seu exercício social é constituído de 12 (doze) meses, com
início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, sendo
que existe um encerramento semestral em 30 de junho e 31 de dezembro
de acordo com as disposições do Banco Central do Brasil. b) Caixa e
equivalentes de caixa. Representadas por valores em moeda nacional e
estrangeira mantido em caixa e em contas correntes bancárias. c) Títulos
e valores mobiliários. Representados por títulos de capitalização. d)
Rendas a receber. Correspondem a corretagens de câmbio a receber,
representadas pelo montante de MR$ 22 com notas fiscais emitidas a
vencer e MR$ 3 com notas fiscais emitidas vencidas. e) Outros créditos
- câmbio. Representados pelo movimento de venda de câmbio a diversos
clientes em 29 e 30.06.2017 para recebimento no D1 e D2, incluso MR$
401 lastreado com as compras de câmbio interbancária a liquidar junto ao
Banco Paulista. f) Ativo imobilizado. Demonstrado pelo custo de aquisi-
ção das imobilizações, acrescido da correção monetária até 31.12.1995,
inclusas as adições e baixas ocorridas até 30.06.2017 e a depreciação
efetuada pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida
útil econômica dos bens. g) Obrigações cambiais. Representadas pelo
movimento de compras de câmbio interbancárias de MR$ 401 junto ao
Banco Paulista e financeiras de MR$ 676, para liquidação no D1 e D2. h)
Provisão do 13º salário. Constituída à razão de 1/12 avos com base na
remuneração mensal percebida pelos empregados, inclusos também os
encargos sociais correspondentes. i) Provisão de férias. Constituída
com base na remuneração percebida pelos empregados, levando-se em
consideração as férias vencidas e proporcionais, inclusos também os
encargos sociais correspondentes. j) Obrigações fiscais e previdenciá-
rias. Inclui MR$ 95 com provisão para imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro, constituídas às alíquotas e legislação fiscal vigente
com base no Lucro Real sobre balancete mensal de suspensão, incluso,
quando aplicável, o adicional de 10%, MR$ 637 com provisão de impostos
e contribuições a recolher retidos sobre serviços prestados por terceiros
(MR$ 3), salários (MR$ 65) e com as operações de câmbio (MR$ 569). k)
Outras obrigações. Representadas por ordens de USD 22.772,58 no mês
de junho de 2017 emitidas junto ao Banco Paulista, típicos das atividades
operacionais normais de uma corretora de câmbio, liquidadas em 01.07.2017.
l) Capital social. Totalmente subscrito e integralizado, está representado
por 1.325.000 quotas de R$ 1,00 cada uma. m) Ativo circulante e passivo
circulante. Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acres-
cidos quando aplicáveis dos rendimentos e/ou encargos financeiros, bem
como as taxas cambiais, calculados até a data do balanço. 4. Caixa e
equivalentes de caixa: Representados por disponibilidades em moeda
nacional e estrangeira. Os valores em moeda estrangeira estão converti-

dos às taxas oficiais de câmbio em vigor na data de encerramento do
semestre.
Descrição 30.06.17 30.06.16

177593lanoican adeom me levínopsiD
Depósitos bancários moeda nacional 1.635 1.983
Disponível em moeda estrangeira        519          92
Total     2.549     2.846
5. Imobilizado de uso Custo de Deprec. Saldo em
Bens aquisição acumul.   30.06.17 Taxa a.a.

11seõçalatsnI (11) - 10%
Móveis e equipamentos 44 (36) 8 10%
Sistema de comunicação 8 (5) 3 10%

031solucíeV (40) 90 20%
Sistema de proc. de dados          250      (166)            84 20%
Total          443      (258)          185
6. Outras despesas
Despesa: 30.06.17 30.06.16

571132SNIFOC
8283SIP

Comissão e serviços correspondentes 2.015 1.644
Outras despesas           1            -
Total     2.285     1.847
7. Contingências: Os passivos contingentes são reconhecidos quando,
baseado na opinião dos assessores jurídicos, for considerado provável o
risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma possí-
vel saída de recursos para liquidação das obrigações e quando os montan-
tes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Nesse senti-
do, com base na estimativa de perda possível apresentada pelos nossos
assessores jurídicos, posição em 17.12.2018, com relação ao processo
cível em andamento nº 1036221-63.2017.8.26.0100 com o valor da causa
em MR$ 408 referente restituição de supostos valores cobrados em exces-
so a título de taxas de corretagem no âmbito do contrato de prestação de
serviços firmado entre as partes, não se fez necessário a constituição de
provisões pela incerteza de futuros desembolsos. 8. Seguros contratados:
A corretora mantém cobertura de seguro, considerada como suficiente pela
Administração para atender possíveis perdas que possam advir em caso
de sinistros. 9. Gerenciamento de riscos: Atendendo às exigências
requeridas pelo Banco Central do Brasil através da Resolução nº 4.557, de
23.02.2017, a Torre Corretora aprovou informar ao público externo através
dessas Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis encerradas em

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Semestres Findos em 30 de Junho de 2017 e 2016 (R$ mil)

Capital Lucro/Prej. Patrimônio
EVENTOS                                 . Realizado Acumulado     Líquido
Saldo em 01.01.2016       1.325           (602)           723
Lucro líquido do 1º semestre/2016 - 394 394
Saldo em 30.06.2016       1.325           (208)        1.117
Saldo em 01.01.2017       1.325                -        1.325
Lucro líquido do 1º semestre/2017 - 246 246
Saldo em 30.06.2017       1.325            246        1.571

30.06.2017, as seguintes informações: 9.1. Risco operacional: A Torre
Corretora, visando aprovar políticas e procedimentos a serem adotados
para o cumprimento do disposto dessa Resolução que sejam consistentes
com os negócios da instituição, implementou uma estrutura de Gerencia-
mento de Risco Operacional alinhada com a realidade e o objetivo do
negócio. A diretoria definiu seu compromisso no sentido de estabelecer
diretrizes para o contínuo aprimoramento do gerenciamento dos riscos
associados ao negócio, estando capacitada a identificar, avaliar, monitorar
e controlar os riscos. Foi ainda deliberada, como melhor prática de geren-
ciamento de riscos, a aplicação do programa de auto avaliação e através
dos seus colaboradores atuarem preventivamente mediante a avaliação
dos riscos e controle, registro e tratamento de perdas e a implementação
de planos de ação mitigado dos riscos operacionais. Tal política foi apro-
vada pela diretoria e comunicada aos colaboradores e partes relevantes
para o necessário cumprimento. Será ainda revisada criteriosamente em
período anual ou quando mudanças significativas ocorrerem, asseguran-
do a continua pertinência, adequação e eficácia. 9.2. Risco de mercado:
A política de gerenciamento de risco de mercado, foi implementada na
instituição visando adotar procedimentos que sejam consistentes com a
estratégia dos negócios da Corretora, sua expertise e tolerância a risco.
Tal política estabelece diretrizes e responsabilidades para a implementa-
ção e manutenção do sistema de gerenciamento de risco de mercado da
instituição. Tem como objetivo promover ações que possam manter a
exposição dos riscos de mercado em patamares aceitáveis do cenário
atual; manter suficiente entendimento e conhecimento desses riscos en-
volvidos na tomada de decisões, os quais afetam na condução dos
negócios e alinhá-los com a estratégia da instituição; definir e aprovar
limites operacionais e seguir estritamente as regulamentações pertinentes
a alocação de capital para cada tipo de negócio realizado pela Corretora;
assegurar a alocação de recursos tecnológicos e humanos, inclusive
treinamento necessário para o desempenho adequado na gestão de ativos
e passivos expostos ao risco de mercado. A definição de que trata este
tópico, inclui ainda o risco das operações sujeitas a variação cambial, das
taxas de juros, dos pregões de ações e dos pregões de mercadorias
(commodities). 9.3. Risco de crédito: A Torre Corretora nomeou o diretor
responsável devidamente cadastrado no UNICAD. Foi implementada uma
estrutura de gerenciamento do risco de crédito compatível com a natureza
e complexidade das operações da instituição, uma vez que atua somente
na intermediação de operações de câmbio e na prestação de serviços
correlatos aos processos desta natureza, identificando como risco a
possibilidade da ocorrência do não recebimento da remuneração pelos
serviços prestados a seus clientes. Para atender essa possibilidade (ris-
co), a Torre Corretora adota acompanhamento sistemático diário dos valo-
res a receber através de relatórios do sistema de cobrança e sistema
gerencial, possibilidade a identificação pronta das ocorrências e tomar as
medidas necessárias para a solução. 10. Limite de patrimônio de refe-
rência - PR: Levando-se em consideração os requisitos mínimos de
apuração do Patrimônio de Referência (PR) e de Capital Principal definidos
e apurados conforme Resoluções nºs 4.192 e 4.193, de 01.03.2013, a
Corretora apresentou uma Margem sobre o Patrimônio de Referência Re-
querido positiva de MR$ 480, posição em 30.06.2017, portanto, nessa
data base se encontrava enquadrada nesse limite operacional. 11. Insti-
tuição do Componente Organizacional de Ouvidoria: Conforme estabele-
cido pela Resolução nº 4.433 e pelas Circulares Bacen nºs. 3.501 e 3.503,
respectivamente de 27 de julho de 2015, 16 de julho de 2010 e 26 de julho
de 2007, o Componente Organizacional de Ouvidoria se encontra em pleno
funcionamento. 12. Auditoria dos controles internos: Em atendimento a
Resolução nº 2.554, de 24 de setembro de 1998 do Banco Central do
Brasil, a auditoria dos controles internos é realizada anualmente por
auditor independente externo, que emitiu relatório datado de 29 de junho
de 2018 para o exercício social de 2017.

LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGO - Diretor
CARLOS ALBERTO DE  SOUZA

Contador CRC 1SP - 178.715/0-O       CPF 127.713.908-33

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Srs. Diretores da Torre Corretora de Câmbio Ltda.  São Paulo - SP.
1. Opinião: Examinamos as Demonstrações Contábeis da Instituição Fi-
nanceira Torre Corretora de Câmbio Ltda., que compreendem o Balanço
Patrimonial em 30 de junho de 2017 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o semestre findo naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, exceto
pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada
“Base para opinião com ressalva” as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da Instituição Financeira Torre Corretora
de Câmbio Ltda. em 30 de junho de 2017, o desempenho de suas opera-
ções e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às insti-
tuições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2. Base para
opinião com ressalvas: 2.1. Disponibilidades em moeda nacional e
estrangeira: Em virtude de nossa contratação haver ocorrido em 2018,
para o exame da demonstrações contábeis referentes ao semestre findo
em 30 de junho de 2017, não nos foi praticável verificar a existência física
dos saldos consignados sob a rubrica de disponibilidades em caixa moeda
nacional de MR$ 395 e estrangeira de MR$ 519, cuja existência dos
numerários estão baseados em controles analíticos e relatórios internos
de conferência, tão pouco a circularização junto as instituições financei-
ras para confirmação externa dos saldos de MR$ 1.635, portanto, utiliza-
mos procedimentos alternativos para a validação dos controles exercidos
sobre os mesmos. 2.2. Competência das despesas com pagamento de
comissões e serviços prestados por correspondentes: Na extensão de
nossos exames, constatamos através das notas fiscais de serviços emi-
tidas no evento subsequente, diversos pagamentos efetuados a corres-
pondentes referentes aos serviços prestados no mês de junho de 2017,
suportadas por notas fiscais emitidas com datas de julho e agosto de
2017, totalizando o montante aproximado de MR$ 237 não provisionados,
consequentemente, afetando o resultado do 1º semestre de 2017 e o
Limite do Patrimônio de Referência em 30.06.2017. Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela

parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais 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 contá-
beis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar 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 proce-
dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da Corretora.  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, não existem incertezas relevantes
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significa-
tiva em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria

a
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações contábeis representam as corresponden-
tes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.  Obtemos evidência da auditoria apropriada e
suficiente referente às informações financeiras da Corretora para expres-
sar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria e, consequentemen-
te, pela opinião de auditoria.

São Paulo, 26 de dezembro de 2018
Andreoli & Associados Auditores Independentes S/S

CRC2SP017977/O-1
Walter Arnaldo Andreoli

Contador-CRC1SP040608/O - Sócio Responsável
Luiz Carlos Fauza Antonio

Contador-CRC1SP065377/O-0 - Sócio Responsável

auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação
à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emi-
tidas 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 modificada sobre as demonstrações contábeis. 3. Outros
Assuntos: Os valores correspondentes ao semestre findo em 30 de junho
de 2016 apresentados para fins comparativos, foram examinados por ou-
tros auditores independentes que emitiram relatório datado de 30 de setem-
bro de 2016, com ressalva para o semestre findo em 30 de junho de 2016,
quanto a não verificação de existência física das contas caixa em moeda
nacional (R$ 771 mil) e moedas estrangeira (R$ 92 mil), cuja existência de
numerários está baseada exclusivamente em controles analíticos e relató-
rios internos de conferência. Os valores correspondentes ao semestre e
exercício findos em 31 de dezembro de 2016, que englobam os saldos de
abertura consignados no Balanço Patrimonial de 2017, foram examinados
por outros auditores independentes que emitiram relatório datado de 1º de
julho de 2017, sem ressalvas. 4. Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações contábeis: A administração da corretora é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstra-
ções contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a Corretora continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções contábeis. 5. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as demonstrações contábeis, 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. Como

O combate
ao contrabando e
o fortalecimento

da economia 
Valdomiro Soares (*)

Um dos maiores problemas en-
frentados pela indústria foi exposto 
em números pela Receita Federal. 

Em 2018, as ações de combate ao 
contrabando, ao descaminho e à pi-
rataria atingiram marcas históricas. 
Dados informam que, de janeiro a 
novembro, foram recolhidos R$ 
2,974 bilhões em mercadorias, 
sendo que, no ano anterior, o valor 
chegou a R$ R$ 2,301 bilhões.

Os produtos sem procedência 
que estão à disposição dos consu-
midores afetam enormemente a 
economia brasileira, uma vez que 
o preço dos mesmos torna-se mais 
atrativo por não haver o recolhi-
mento de impostos sobre eles. E a 
sonegação representa um problema 
aos cofres públicos, assim como um 
prejuízo às empresas que atuam de 
forma idônea. Entre os muitos itens 
apreendidos, os cigarros foram os 
que bateram recordes históricos. 
Segundo o Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação (IBPT), 
o produto ocupa a quarta colocação 
no ranking de tributos: 80,42%. No 
mesmo período documentado pela 
Receita Federal, foram retirados 
das ruas 263 milhões de maços. 
Isso signifi ca perder uma receita 
tributária muito relevante, uma vez 
que o cigarro é um dos produtos 
mais tributados no país.

No entanto, vale ressaltar que se 
existem produtos à venda nas ruas 
é porque há consumidores dispostos 
a adquiri-los e é isso que faz a eco-
nomia informal se fortalecer. Não 
são apenas os cigarros, pois basta 
circularmos um pouco para encon-
trarmos de tudo à disposição, de 
celulares e brinquedos a óculos de 
grau, por exemplo. Além de ilegais, 
esses produtos, nessas condições, 
são prejudiciais à população.

Muito mais do que garantir que 
os impostos sejam revertidos aos 
cofres públicos, uma marca regis-
trada, legal e dentro das exigências 
dos órgãos controladores que 
atuam no país, signifi ca o cuidado 
com a saúde dos consumidores. 

Além disso, a comercialização de 
produtos contrabandeados pode 
promover uma concorrência des-
leal que pode prejudicar o emprego 
de muitos brasileiros.

(*) - É presidente do Grupo Marpa – 
Marcas, Patentes e Gestão Tributária.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 5

BF
9-

AE
00

-5
FA

D
-8

41
8.



Página 26 São Paulo, sexta-feira, 15 de fevereiro 2019

Nossa saúde física 

e nosso bem-estar 

emocional estão 

intimamente ligados. 

Não é de surpreender 

que as difi culdades de se 

viver com problemas na 

pele possam prejudicar 

o nosso estado de 

espírito

Mas o que é menos 
compreendido é que o 
estresse e a ansiedade 

podem se manifestar na pele e 
podem agravar uma condição já 
existente. Não se pode afi rmar 
que o estresse seja exatamente 
causador de doenças de pele. O 
processo saúde-doença é muito 
frequentemente multifatorial, 
ou seja, tem como base mais 
de uma causa. Mas realmente 
existem pessoas que têm uma 
condição genética favorável ao 
desenvolvimento de algumas 
doenças de pele. 

E nas pessoas que têm essa 
predisposição genética, o fator 
estresse pode atuar como um 
gatilho para o surgimento da 
doença. Estresse e pele estão 
muito conectados. Naqueles 
indivíduos, por exemplo, por-
tadores de doenças crônicas de 
pele, o quadro acaba piorando 
em períodos de estresse. Isso é 
muito comum. Algumas doenças 
de pele muito relacionadas ao 
estresse são a psoríase, vitiligo, 
dermatite atópica, queda de 
cabelo, urticária e acne, entre 
outras. 

Todas essas doenças podem 
manifestar-se de forma leve, 
mas também de forma bastante 
intensa. De modo geral, essas do-
enças não têm “gravidade”, uma 
vez que não colocam o paciente 
em risco. No entanto, diversos 
estudos têm demonstrado que 
elas estão associadas a intenso 
impacto psicossocial, além de 
grande comprometimento da 
qualidade de vida. Quando em 
crianças e adolescentes, estas 
doenças de pele também estão 
associadas a comprometimento 
do desenvolvimento psicológico 
e social.

A reação na pele a um estresse 
psicossocial é certamente muito 
complexa, mas é sabido que se 
trata de vias bidirecionais entre 
os sistemas nervoso, endócrino 
e imunológico. O estresse é 
capaz de provocar alterações 
nestes sistemas que podem 
culminar com o aparecimento, 
agravamento ou recorrência de 
lesões na pele. Não há um teste 
específi co para comprovar, no 
indivíduo, que a doença de pele 
está relacionada ao estresse. 

A resposta vai surgir a partir 
do estreitamento da relação 
médico-paciente e da melhor 
compreensão, por parte do pa-
ciente, sobre a própria doença 
e a maneira como ele reage 
a eventos estressantes. Mas, 

geralmente, os casos graves e 
crônicos têm uma estreita rela-
ção com o estresse psicossocial. 
Isso porque doenças crônicas de 
pele levam basicamente a duas 
situações. 

Uma delas é que o paciente 
muitas vezes apresenta sinto-
mas persistentes como prurido, 
ardência, descamações, feridas, 
de maneira constante e por anos 
a fi o. A outra é que doenças de 
pele são estigmatizantes e levam 
a muitas difi culdades sociais, 
além de sintomas como depres-
são e ansiedade. Existem vários 
estudos que comprovam que 
pessoas que vivem com lesões 
de pele potencialmente visíveis 
apresentam ansiedade social, 
que geralmente é acompanhada 
de uma redução da qualidade 
de vida. 

Esta condição acaba por gerar 
estresse e piorar o quadro cutâ-
neo. É muito importante intervir 
nestes casos para quebrar este 
círculo vicioso e proporcionar 
qualidade de vida aos pacien-
tes. É fundamental que esses 
pacientes procurem auxílio 
médico com dermatologistas 
acostumados ao tratamento de 
doenças de pele. Atualmente, 
existem diversos tratamentos 
que podem trazer enormes be-
nefícios. Defi nitivamente, este 
é um campo que avançou muito 
nos últimos anos. 

É importante também que 
o dermatologista tenha cons-
ciência do fator psicossocial 
associado às doenças de pele, 
que acabam tendo um papel 
agravante e indissociável. Algu-
mas medidas podem ser tomadas 
para atuar no fator “estresse” 
associado às doenças de pele, 
trazendo melhoras ao paciente.
 • Meditação – Para as pesso-

as que vivem com doenças 
da pele, trazer o foco para 
o presente, por meio do 
treinamento da meditação, 
pode ser muito benéfi co 
para uma gama de sintomas 
psicológicos e físicos. Esta 
abordagem tem o potencial 
de reduzir a preocupação 
focada nos sintomas e na 
doença;

 • Inversão do hábito – Mui-
tas condições podem levar 
as pessoas a desenvolver 
comportamentos repetiti-
vos prejudiciais, como ar-
ranhões ou “cutucadas” de 
pele. A reversão de hábitos 
é fundamental;

 • Relacionamentos – Man-
ter boas relações em socie-
dade é fundamental para 
nossas vidas. Viver com uma 
condição de pele às vezes 
pode difi cultar a formação 
de novos relacionamentos. 
É essencial o apoio para aju-
dar a construir a confi ança e 
superar a ansiedade social.

 
(*) - É Médico Dermatologista

da Altacasa Clínica Médica e Chefe 
do Setor de Dermatologia da Santa 

Casa de São Paulo.

A efi ciência de uma 
boa base de dados 
para sua empresa

José Jabur da Cunha (*)

2ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1003432-10.2014.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) LINDALVA MARIA DE OLINDA, CPF 084.091.038-00, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese que é credor da 
parte requerida pela importância de R$ 8.982,90 oriundos de Prestação de Serviços Educacionais, 
relativo a mensalidades não pagas. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia 
devida, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 
causa, hipótese em que ficará isento(a) do pagamento de custas processuais ou ofereça embargos 
em igual prazo, sob pena de, decorrido o prazo, que fluirá a partir do prazo deste edital, ser(em) 
constituído(s) em título executivo judicial. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2019. 

7ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1007364-46.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRUNO DE 
OLIVEIRA BIASETO, CPF. 327.515.908-96, que AMC Serviços Educacionais LTDA, lhe ajuizou 
uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 4.210,63 (Fev/2012), oriundos do Termo de 
Confissão de Dívida firmado entre as partes e não pago. Estando o réu em lugar incerto e não sabido, 
CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, ou 
embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão 
de mandado inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IVI do CPC). NADA MAIS. São Paulo, 06 de dezembro de 2018. 

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).

Todo ano a IBM põe um pé 
no mundo das previsões para 
trazer uma visão tecnológica do 
futuro e impressionar o mundo 
com suas revelações. 

A iniciativa é fruto de um 
incansável trabalho dos la-
boratórios globais da IBM 
Research, que resulta na 
divulgação do “5 in 5”, lista 
com cinco tecnologias que 
têm fortes chances de mudar 
a vida das pessoas nos próxi-
mos cinco anos. Incrível, né? 
O mais legal é que as previsões 
deste ano já foram lançadas! 
Ficou curioso? Confere só o 
post que preparamos com 
todos os detalhes: 
 1) Digital Twin - A duplica-

ção digital na agricultura 
ajudará a alimentar uma 
população crescente 
utilizando menos recur-
sos. A tecnologia de IA 
conhecida como “digital 
twin” permite digitali-
zar todos os aspectos 
da agricultura, desde a 
qualidade do solo até o 
preço fi nal do alimento.

Descubra as cinco novas previsões da 
IBM que vão mudar seu futuro

Martina H. do N. El Atra (*)

Passa a vigorar a partir de 2020, a 
Lei de Proteção de Dados aprovada 
recentemente no Brasil. 

Este espaço de tempo se dá 
justamente porque as empresas 
terão que adotar uma série de pro-
vidências para a adequação, uma 
vez que a lei é aplicável à todas as 
atividades, sejam elas dotadas de 
fi ns lucrativos ou não, do poder 
público ou privado, desde que 
façam a coleta de dados pessoais 
para qualquer tipo de controle e 
objetivo. 

O alcance da lei passa a se tornar 
de grande envergadura pelo fato 
de que, no mundo corporativo, 
para o exercício das atividades 
empresariais, é essencial a coleta 
de dados pessoais, cuja base de 
dados passou a, inclusive, ter um 
valor mais signifi cativo ainda do 
que antes.

Deste modo, considera-se trata-
mento de dados todas as operações 
realizadas com a utilização dos 
dados pessoais, como por exemplo, 
a coleta, produção, classifi cação, 

utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, avaliação, entre 
outros. 

O ponto crucial da legislação é a 
sua aplicabilidade não só no âmbito  
online, mas também no offl ine. 
Por isso, para que a utilização dos 
dados pessoais coletados seja lícita, 
as empresas deverão ajustar-se às 
possibilidades trazidas pela lei, 
preenchendo os requisitos seve-
ramente exigidos, dentre eles, a 
obtenção do consentimento do 
usuário.

Para a obtenção deste consenti-
mento, é obrigatório que seja prati-
cado o princípio da transparência e 
verdade, onde, o coletor dos dados 
deverá obrigatória e expressamen-
te, indicar a razão, o motivo pelo 
qual pretende ou precisa obter os 
dados pessoais dos usuários. 

Por fi m, vale destacar que a le-
gislação preocupou-se em garantir 
o direito dos usuários no que diz 
respeito ao acesso, exclusão e por-
tabilidade dos dados fornecidos.

(*) - É advogada especialista em 
Direito Civil da Trevisioli Advogados 

Associados.

Ética e transparência são 
fundamentais para a coleta 

de dados dos usuários

De acordo com a entidade, uma análise de 22 pontos permi-
tiu concluir que a água está contaminada, com qualidade 
péssima ou ruim, ao longo de pelos menos 305 km. Os 

resultados foram obtidos após uma expedição que durou 10 dias 
e terminou no último sábado (9). Na semana seguinte ao rom-
pimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, eles 
começaram a percorrer rodovias federais e estaduais e estradas 
rurais, sempre perseguindo o leito do rio. A cada 
40 km, uma amostra foi coletada.

No último ponto analisado, no reservatório de 
Retiro Baixo, a situação da água foi considerada 
ruim com índices de turbidez de 329,6 NTU. “Isso 
equivale a três vezes mais do que o permitido pela 
legislação. Desde a região de Córrego do Feijão, 
onde os rejeitos encontraram o Rio Paraopeba, 
até o reservatório de Retiro Baixo, em Felixlândia 
(MG), a equipe não encontrou água em condições 
de uso”, informa a Fundação SOS Mata Atlântica. A 
entidade planeja apresentar no dia 27 de fevereiro 
um relatório completo com todos os indicadores 
obtidos. 

“A ideia é entregá-lo a autoridades, contribuindo 
para que as melhores decisões sejam tomadas, e 
também para a sociedade, principalmente para quem ainda pre-
cisa viver daquele e naquele rio, para que tenham informações 
concretas sobre a situação local”. O Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM), estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, 
também tem avaliado a turbidez no Rio Paraopeba e divulgado 
boletins diariamente desde o rompimento da barragem. 

O último deles mostra que na quarta-feira (13) os índices 
aferidos foram 371 NTU na altura do município de Mário 
Campo (MG), 244 NTU em São João de Bicas (MG) e 165 NTU 
em Juatuba (MG). Segundo a Federação Estadual do Meio 
Ambiente de Minas Gerais (Feam), o limite legal para curso 

Ao menos 305 km do Rio Paraopeba 
está contaminado, diz ONG

A Fundação SOS Mata Atlântica, ONG A Fundação SOS Mata Atlântica, ONG 
que atua em defesa do meio ambiente que atua em defesa do meio ambiente 
desde 1986, divulgou ontem (14) desde 1986, divulgou ontem (14) 
dados de análises realizadas no Rio dados de análises realizadas no Rio 
ParaopebaParaopeba

d’água de classe 2, como é o Rio Paraopeba, é de 100 NTU. No 
dia 31 de janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
recomendou a não utilização da água bruta do Rio Paraopeba 
para qualquer fi nalidade até 100 metros de suas margens.

Em nota divulgada ontem (14) em sua página virtual, a Vale 
informa que também está monitorando a qualidade da água 

em 48 pontos, e diz que tomará todas as medidas 
cabíveis para garantir o abastecimento humano e 
para as atividades agropecuárias. De acordo com 
a mineradora, produtores rurais de nove municí-
pios estão recebendo água para consumo humano, 
dessedentação animal e irrigação. Até a última 
terça-feira (12), teriam sido disponibilizados cerca 
de 5,1 milhões de litros de água. “O atendimento 
é voltado para as cidades de Brumadinho, Flores-
tal, Mario Campos, São Joaquim de Bicas, Betim, 
Igarapé, São José da Varginha, Pará de Minas e 
Esmeraldas”, diz o comunicado da Vale.

Outro levantamento realizado pela Mata Atlântica 
diz respeito a abrangência da devastação fl orestal. 
A entidade aponta que houve perda 112 hectares 
de mata nativa, das quais 55 hectares eram áreas 
bem preservadas. Informa ainda que, antes do 

rompimento da barragem, Brumadinho tinha 15,4 mil hectares 
remanescentes de Mata Atlântica. Essa área representa 24% do 
que havia originalmente no município, de acordo com o Atlas da 
Mata Atlântica, publicado pela Fundação SOS Mata Atlântica em 
parceria com o Inpe.

Um mapeamento preliminar divulgado há duas semanas pelo 
Ibama apresenta números similares. De acordo com o órgão vin-
culado ao Ministério do Meio Ambiente, foram desvatados 133,27 
hectares de vegetação nativa de Mata Atlântica e 70,65 hectares 
de áreas de proteção permanente ao longo de cursos d’água. O 
cálculo foi feito a partir de imagens de satélite.

Antes do 
rompimento 
da barragem, 
Brumadinho tinha 
15,4 mil hectares 
remanescentes 
de Mata 
Atlântica. Essa 
área representa 
24% do que havia 
originalmente no 
município

 2) Alerta de spoiler - 
Blockchain, IoT e IA 
unirão forças para evitar 
o desperdício de alimen-
tos. Isso porque cada 
participante da cadeia 
de suprimento sabe-
rá exatamente quanto 
plantar, encomendar e 
entregar seu produto, 
reduzindo o desperdício 
e tornando os alimentos 
mais frescos.

 3) O mapeamento do 

microbioma nos pro-

tegerá de bactérias 

ruins - Seremos ca-
pazes de utilizar infor-
mações referentes a 
milhões de micróbios 
para proteger o que 
comemos graças a uma 
nova técnica que nos 
permitirá analisar de 
forma eficaz a cons-
tituição genética dos 
micróbios, trazendo 
informações valiosas 
sobre segurança do que 
consumimos.

 4) Detetives do prato 

- Com o uso de um ce-
lular qualquer pessoa 
poderá detectar agentes 
contaminantes perigo-
sos nos alimentos. Para 
isso, poderosos sensores 
portáteis de IA estão 
sendo desenvolvidos por 
pesquisadores da IBM e 
permitirão que testes de 
patógenos sejam realiza-
dos em segundos, em vez 
de dias.

 5) Reciclagem radical - 
O processo de descarte 
do lixo e a criação de 
novos plásticos será 
completamente trans-
formado. Todo plástico 
será reciclável graças 
a inovações como o 
VolCat, um proces-
so químico catalítico 
capaz de sintetizar o 
poliéster em uma subs-
tância que pode ser 
reutilizada na fabrica-
ção de novos produtos 
(AI/IBM).

Unesp suspende 
vestibular

de meio de ano
A Universidade Estadual 

Paulista (Unesp) suspendeu 
o vestibular de meio de ano, 
com provas normalmente 
em maio, para selecionar 
360 alunos de nove cursos 
de graduação em engenharia 
nos campi de Bauru, Ilha 
Solteira, Registro, São João 
da Boa Vista e Sorocaba, no 
interior de São Paulo. Essas 
vagas, a partir do processo 
seletivo de 2019, passarão a 
ser oferecidas no fi nal do ano, 
com início das aulas tanto em 
fevereiro, como em agosto.

Segundo a Unesp, o número 
de ingressos no meio do ano 
representa apenas 5% do to-
tal de vagas da universidade, 
mas os gastos com logística 
e operação para a realização 
de exames eram praticamente 
iguais nos dois períodos do 
ano. A Unesp estuda formas 
alternativas de ingresso, como 
um melhor aproveitamento da 
nota do Enem e a busca de 
talentos entre participantes 
de olimpíadas estudantis e 
bolsistas de iniciação cientí-
fi ca no ensino médio (ABr).

Lucas Hallel/Ascom Funai
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