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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
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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/).
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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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