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“O mundo é um lugar 
perigoso de se viver, 
não por causa daqueles 
que fazem o mal, mas 
sim por causa daqueles 
que observam e deixam 
o mal acontecer”.
Albert Einstein (1879/1955)
Físico teórico alemão
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O relator da reforma da 
Previdência no Se-
nado, senador Tasso 

Jereissati (PSDB-CE), defen-
deu ontem (8) que os senado-
res confi rmem na Casa, sem 
alterações, o mesmo texto 
aprovado pelos deputados. 
Uma mudança no mérito do 
texto faria com que a proposta 
tivesse que voltar para análise 
da Câmara. 

“O Brasil não suportaria 
que esse projeto da Câmara 
voltasse para a Câmara; e, 
na Câmara, fosse aberta uma 
outra comissão especial, o que 
levaria a outra discussão no 
plenário, o que faria retornar 

Previdência: relator no 
Senado defende aprovação 
de texto que veio da Câmara

o projeto para cá e levar essa 
reforma para o ano que vem. 
O nosso país não suportará 
que uma questão como essa 
se prolongue tanto tempo”, 
defendeu.

O senador disse que pre-
tende apresentar seu parecer 
sobre a constitucionalidade 
do texto em até três semanas. 
Tasso disse que pretende dei-
xar “praticamente incólume” 
aquilo que é o coração do que 
foi aprovado na Câmara e que 
o que não foi contemplado 
virá por meio de uma PEC 
paralela. O tucano também 
se comprometeu a fazer as 
audiências públicas que forem 

necessárias na CCJ, “com toda 
humildade e paciência que nos 
cabe ter neste momento”.

A presidente da CCJ, sena-
dora Simone Tebet (MDB-MS), 
considerou positivo o texto 
que foi aprovado na Câmara. 
“A reforma já chega como uma 
reforma mais justa e pronta 
para ser debatida nesta Casa. 
Ela não chega pronta; ela chega 
para o debate, o debate que 
se dará na Comissão de Cons-
tituição e Justiça”, disse. No 
Senado, as etapas até a votação 
da proposta em plenário são 
mais rápidas que na Câmara.

Pelo regimento da Casa, na 
CCJ, a matéria pode tramitar 

No Senado, as etapas até a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC)

em plenário são mais rápidas que na Câmara.

por 30 dias, dentro desse 
prazo, o relator senador Tasso 
Jereissati tem 20 dias para 
apresentar seu relatório que 
dirá se o texto está ou não em 

conformidade com a Consti-
tuição. Até o encerramento da 
discussão da matéria na comis-
são, os senadores, membros da 
comissão, podem apresentar 

emendas ao texto. Se aprovado 
como veio da Câmara, o texto 
vai à promulgação em sessão 
solene conjunta do Congresso 
Nacional (ABr).

Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola (LSPA), 
divulgado hoje (8) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE), prevê 
recorde de  239,7 milhões de 
toneladas da safra nacional 
de cereais, leguminosas e 
oleaginosas julho. A projeção 
representa aumento de 5,8% 
na comparação com julho de 
2018 e de 1,6% na comparação 
com junho de 2019. 

Pela série histórica, o recorde 
nacional da safra foi alcançado 
na safra 2017, quando foram 
colhidas 238,4 milhões de to-
neladas de grãos. 

Segundo os dados do levan-
tamento, a área colhida aumen-
tou 3,2% na comparação anual. 
A estimativa é de 62,9 milhões 
de hectares. Os principais pro-
dutos verifi cados pelo IBGE são 
o arroz, o milho e a soja. Juntos, 
estes representam  92,7% da 
produção estimada, ocupando 

A safra deste ano deve alcançar 113,2 milhões de toneladas

de soja, 10,3 milhões de toneladas de arroz

e 98,8 milhões de toneladas de milho.

Em manifestação enviada 
ao ministro Luiz Fux, do STF, 
o ministro da Justiça, Sergio 
Moro, disse que não orientou 
a Polícia Federal a destruir 
mensagens obtidas por meio da 
invasão de aparelhos celulares 
de autoridades da República. O 
caso é investigado pela Opera-
ção Spoofi ng, que resultou na 
prisão preventiva de quatro 
pessoas. Moro afi rmou que não 
tem acesso à investigação su-
pervisionada pelo juiz Vallisney 
de Souza Oliveira, da 10ª Vara 
Federal de Brasília.  

A questão da inutilização das 
provas passou a ser discutida 
no mês passado, quando, por 
meio de nota, o presidente do 
STJ, ministro João Otávio de 
Noronha, confi rmou que teve 
seu celular invadido. O magis-
trado afi rmou ter sido comuni-
cado por Moro que o material 
obtido nas investigações seria 
“descartado para não devassar 
a intimidade de ninguém”.

No documento enviado on-
tem ao STF, o ministro da Jus-
tiça disse que o entedimento 

Moro negou orientação à PF 

para destruição de provas.

A maioria das empresas ainda 
não está pronta para atender às 
exigências da Lei de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD), 
revela pesquisa divulgada on-
tem (8) pela Serasa Experian. 
A LGPD disciplina como em-
presas e entes públicos podem 
coletar e tratar informações de 
pessoas, estabelecendo direi-
tos, exigências e procedimen-
tos nesses tipos de atividade.

De acordo com o levanta-
mento, 85% das empresas 
brasileiras afi rmaram que ain-
da não estão preparadas para 
garantir os direitos e deveres 
em relação ao tratamento de 
dados pessoais, que começará 

Pesquisa da Serasa diz que isso 

deve ocorrer em até um ano.

Crédito do FGTS na Caixa
Os trabalhadores com conta pou-

pança na Caixa que não quiserem 
o crédito automático do FGTS já 
podem solicitar o cancelamento pela 
internet. A solicitação para cancelar 
o crédito automático em conta pou-
pança está disponível no site (fgts.
caixa.gov.br) a partir de segunda-
-feira (12). No site, o trabalhador 
pode visualizar o valor a receber, 
a data do saque e quais canais de 
atendimento estão disponíveis. 

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, disse ontem 
(8), em São Paulo, que o go-
verno pretende praticamente 
dobrar o percentual de cargas 
transportadas por trens nos 
próximos oito anos. “Vamos 
mudar a participação do modo 
de transporte ferroviário de 
15% para 29% em oito anos”, 
afi rmou durante palestra. Ele 
disse que estão sendo buscadas 
soluções criativas para contor-
nar a falta de recursos e tirar os 
projetos do papel. “Nós vamos 
fazer ativos sem depender de 
orçamento”, destacou.

Como exemplo, Freitas dis-
se que parte da Ferrovia de 
Integração do Centro-Oeste, 
que deverá escoar a produção 
de grãos da região, deverá ser 
construída pela mineradora 

Governo pretende tirar a participação do modo de transporte 

rodoviário de 15% para 29% em oito anos”.

O aquecimento global causa-
do pelo ser humano provocará 
temperaturas extremas, como 
secas e chuvas torrenciais em 
todo o mundo, prejudicando a 
produção agrícola e a segurança 
alimentar. Esta é a previsão 
feita pelo Painel Intergover-
namental sobre Mudanças Cli-
máticas da ONU, em relatório 
divulgado na manhã de ontem 
(8). As populações mais pobres 
da África e da Ásia, afetadas por 
guerras e fl uxos migratórios, 
serão as mais prejudicadas 
pelo aquecimento global e pela 
escassez de alimentos. 

Já as Américas do Norte e 
Sul, o Mediterrâneo e a África 
podem sofrer com um maior 
número de incêndio e deserti-
fi cações. O relatório se concen-
tra principalmente na relação 
entre as mudanças climáticas, 
o uso do solo e a produção 
agrícola. Ele foi escrito por 66 
especialistas e pesquisadores 
de todo o mundo. O relatório 
conclui que a produção susten-
tável de alimentos, a gestão das 

fl orestas e do carbono orgânico 
no solo, a conservação dos 
ecossistemas e as dietas “plant-
-based” são instrumentos para 
reduzir os gases causadores doe 
efeito estufa. 

Seria uma medida efi caz a 
conservação de ecossistemas 
que capturam grandes quan-
tidades de carbono, como os 
pântanos, zonas úmidas, pas-
tagens, manguezais e fl orestas. 
De acordo com os especialistas, 
a fome no futuro também po-
deria ser combatida se mais 
pessoas reduzissem o consumo 
de carne, dando preferência a 
uma dieta baseada em plantas. 

Em outubro de 2018, o IPCC 
tinha publicado um outro rela-
tório no qual alertava que, se o 
mundo não reduzisse imedia-
tamente a produção de gases 
causadores do efeito estufa, 
em 2030 o aquecimento global 
superaria em 1,5ºC os níveis 
pré-industriais, causando danos 
severos, como escassez de água, 
incêndios e instabilidade na 
produção de alimentos (ANSA).

O aquecimento global provocará temperaturas extremas,

como secas e chuvas torrenciais.
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Roque de Sá/Ag.Senado

Cereais, leguminosas e oleaginosas 
podem ter safra recorde

A safra deste ano deve al-
cançar 113,2 milhões de to-
neladas de soja, 10,3 milhões 
de toneladas de arroz e 98,8 
milhões de toneladas de milho. 
Na distribuição regional, o 
Centro-Oeste representa 46,1% 
da safra brasileira de grãos. Na 
região, apenas o estado do Mato 
Grosso responde por 28,1%. Em 
segundo lugar regional está a 
região Sul, com 32,6%. O Para-
ná desponta como o segundo 
estado com melhor estimativa 
- 15,4% da produção nacional. 

Os destaques da estimativa 
do mês, na comparação com 
junho, foram a terceira safra de 
feijão (10,0%), a aveia (6,5%), a 
segunda safra de milho (5,1%), 
algodão herbáceo (0,8%) e soja 
(0,5%). Já, a segunda safra de 
feijão (-4,8%), trigo (-4,5%), ar-
roz (-1,7%), café arábica (-1,4%), 
sorgo (-0,8%) e a primeira safra 
do milho (-0,2%), têm previsão 
de redução dos resultados (ABr).

87,3% da área a ser colhida.
Na evolução da área utilizada 

por cada cultura, o milho teve 
aumento de cultivar de 7,1% na 
comparação com o registrado 
em 2018. A área de colheita de 
soja cresceu 2,2% e a do arroz 

diminuiu em 10,3%, tendo 
como referência o resultado 
do ano passado. Na estimativa 
da produção, houve aumento 
de 21,4% para o milho e queda 
de 4,0% para a soja e de 12,7% 
para o arroz.

Aquecimento global 
causará fome e 

migrações, alerta ONU

Moro nega orientação para 
destruir mensagens da Spoofi ng

de João Otávio Noronha foi 
“apenas um mal-entendido 
quanto á declaração sobre a 
possível destinação do material 
obtido pela invasão criminosa 
dos aparelhos celulares, consi-
derando a natureza ilícita dele 
e as previsões legais”. Luiz 
Fux é relator de uma ação de 
descumprimento de preceito 
fundamental, aberta pelo PDT, 
que pediu a proteção do mate-
rial (ABr).

Governo quer dobrar transporte 
de carga por ferrovias

Vale como contrapartida pela 
renovação do contrato de 
concessão da Estrada de Ferro 
Vitória-Minas. 

O ministro comentou ainda 
que vão ser preparados os mo-
delos de acordo para encerrar os 
contratos das concessionárias 
de estradas e aeroportos que 
enfrentam difi culdades fi nan-
ceiras. “Devemos fechar com 
o mercado a metodologia para 
indenizar os investimentos não 
amortizados, criando incentivos 
para aquele concessionário ade-
rir ao acordo”, disse o ministro 
a respeito da estratégia para 
romper os contratos antes do 
fi m do prazo de vigência.

Entre as concessionárias 
que já demonstraram interesse 
em devolver os ativos está a 
administradora do Aeroporto 
de Viracopos e da BR 040, que 
passa por Goiás, DF e Minas 
Gerais. “Temos um problemaço 
para resolver que são aquelas 
concessões que deram errado. 
Em algum momento, a ideo-
logia substitui a aritmética. 
Quando isso acontece, as coisas 
não dão certo”, ressaltou. A 
ideia é fazer aditivos nos con-
tratos para manter as rodovias 
e aeroportos em bom estado e 
funcionando (ABr). 

Maioria das empresas não tem 
como atender à LGPD

a vigorar no Brasil em agosto 
de 2020. A maioria pretende 
estar pronta em até um ano. 
A pesquisa foi realizada em 
março e ouviu executivos de 
508 companhias de 18 ramos 
de atividades, com diferentes 
portes e segmentos, em todas 
as regiões do país.

Os resultados mostram ainda 
que 72% das companhias com 
mais de 100 funcionários pre-
tendem contratar uma pessoa 
de mercado especializada, uma 
consultoria ou assessoria para 
atender à primeira lei federal 
voltada exclusivamente à pro-
teção de dados. Ainda segundo 
a pesquisa, com a chegada da 
lei, quase 73% das empresas 
esperam algum impacto, ou um 
impacto muito signifi cativo, na 
atual infraestrutura de tecno-
logia de informação.

De acordo com a Serasa, 
outro aspecto evidenciado pela 
pesquisa é a maneira como as 
empresas coletam dados e per-
missões de uso de informações 
pessoais de consumidores e 
usuários de serviços. Na mé-
dia de todos os segmentos, as 
companhias preferem investir 
mais no relacionamento pes-
soal (reuniões, feiras, eventos 
etc.) e nas mídias sociais (ABr).



Página 2

Geral
São Paulo, sexta-feira, 09 de agosto de 2019

www.netjen.com.br

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@
bol.com.br).

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e 
Romério Damascena. Revisão: Sonia Almeida. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. 
Serviço informativo: Agências Estado, Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 12º andar 
- cjs. 121 e 122 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 -
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, Heródoto Barbeiro,
 J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.

RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

News@TI
Challenger no Quadrante Mágico do Gartner em 
2019 para UCaaS 

@A LogMeIn, Inc. foi nomeada pelo Gartner, Inc. como Challen-
ger global no Quadrante Mágico de 2019 para Comunicações 

Unifi cadas como Serviço. É primeira vez que a empresa foi incluída 
neste Quadrante, após o lançamento, no início deste ano, do produto 
GoToConnect. Em 2018, a LogMeIn também foi nomeada líder para 
soluções de reuniões. O GoToConnect by LogMein é a solução in-
tegrada da empresa líder em comunicação unifi cada e colaboração 
(UCC) mundial. Foi lançado apenas um ano após a aquisição da Jive 
Communications, Inc., em 2018 e é um aplicativo totalmente integrado 
para uso corporativo e permite aos funcionários se conectarem e se 
comunicarem - interna e externamente - por meio de um navegador 
da web ou aplicativo (https://www.logmein.com/pt).

Entrou para lista dos mais seguros do país

@A Bludata, companhia catarinense de tecnologia, acaba de con-
fi rmar a certifi cação de seu data center em nível Tier III. Para 

conseguir a certifi cação, que leva em consideração regras mundiais de 
segurança, como duas fontes de energia, a companhia realizou diversas 
intervenções no projeto do novo espaço. Em operação desde o início 
do ano, o data center certifi cado tem 12 vezes o tamanho da antiga 
estrutura e fi ca na nova sede da empresa, que teve investimento de 
R$ 10 milhões. O projeto contou com a consultoria da Clemar, que 
realizou a consultoria para garantir 100% de aderência do espaço. 
Com a conquista, a Bludata passa a ser a primeira empresa catari-
nense a contar com a certifi cação Tier 3 e a segunda do Sul do país.

Zendesk apresenta WhastApp for Zendesk

@A Zendesk, Inc. (NYSE: ZEN) anunciou hoje o WhatsApp for 
Zendesk, um novo conector com API WhatsApp Business, que 

permite que as empresas acessem e respondam de maneira rápida 
e fácil os usuários do app. A Zendesk oferece a única solução de 
mensagens confi ável, que reúne todas as conversas do cliente em 
uma interface coesa e via web, plataformas móveis e mensagens. 
Apresentado no Zendesk Showcase São Paulo 2019, o WhatsApp 
for Zendesk permite que empresas de todo o mundo ofereçam uma 
melhor experiência aos clientes em seu canal preferido. O WhatsApp 
for Zendesk é baseado na tecnologia da Smooch, empresa canadense 
recentemente adquirida pela Zendesk, e é um passo importante para 
se juntar à nova onda de conversas conectadas em canais adicionais 
como Facebook Messenger, LINE, WeChat, Telegrama, Twitter DM 
e outros (www.zendesk.com/message).

COLUNA DO HERÓDOTO

O presidente afi rma que 

nomear um parente não 

é caso de nepotismo. 

Há determinados cargos 
na administração do 
governo, diz ele, que só 

podem ser confi ados a alguém 
da mais absoluta confi ança, 
como um parente de primeiro 
grau. Um fi lho, uma fi lha, um 
irmão que seja capaz até de 
matar para salvar o mais im-
portante homem da república. 

Por causa também disso a 
mídia não deixa o chefe do 
executivo em paz. Suas decla-
rações são motivos para gerar 
crises políticas, como a que há 
um mar de lama sob o palácio 
do governo. 

Os jornalistas, na sua maio-
ria, estão à serviço da oposição, 
e a mídia se tornou um conglo-
merado de partidos políticos 
que atacam sistematicamente 
o governo. Até uma briga em 
um jantar, envolvendo um pa-
rente do presidente, ganhou 
destaque durante dias. Por sua 
vez os setores mais radicais 
começam a acalentar a tese de 
abrir um impeachment contra 
ele e contribuem para aquecer 
o debate. 

Nem a economia parece es-
tar ao lado do governo apesar 
dos esforços do ministro da 
fazenda em controlar os gastos 
públicos e equilibrar as contas. 
O tesouro continua sendo san-
grado por uma miríade de furos 
que não permitem ter saldo. 

Ao presidente cabe utilizar 
da retórica e da mídia, que 
tem a sua disposição, para 
não perder o apoio popular 
que angariou em tantos anos 
de carreira política. Afi nal ele 
também fez carreira militar e 
isto era um trunfo para ter o 
apoio do Exército. 

Seus apoiadores ajudavam 
a divulgar falas como “percam 
as ilusões os que pretendem 
separar-me do povo, ou separá-
-lo de mim. Juntos estamos e 
juntos estaremos sempre, na 
alegria e no sofrimento”. Ou: 
“não descansarei enquanto 

não conseguir proporcionar 
aos homens, às mulheres e às 
crianças do meu país a exis-
tência digna, segura, tranquila, 
próspera e confortável a que 
tem direito”. 

Ou ainda: “a crise brasileira 
é uma crise de crescimento e 
há de ser superada. Governo 
e povo caminharão juntos 
para construírem a grandeza 
do Brasil”. 

Os apelos ao nacionalismo, a 
defesa dos símbolos nacionais, 
as frases patrióticas permeiam 
não só o seu discurso no dia a 
dia, como também nos locais 
públicos e com isso motivar a 
população e os seus eleitores.

O presidente nunca disse 
claramente que é um político 
de direita. Porém os seus ata-
ques contra a esquerda, que 
rotula como comunista, são 
incessantes. 

Quando perguntado sai em 
defesa da ditadura qualifi-
cando-a como uma escola de 
administração pública e que a 
revolução integrou o páis na 
concepções do Estado mo-
derno onde as preocupações 
partidárias ocupam um lugar 
subalterno. O lugar do Brasil 
é ao lado dos Estados Unidos 
e para isso é necessário ter em 
Washington, alguém que tenha 
a confi ança e o prestígio do 
Governo e na assessoria direta 
a nomeação de uma fi lha. 

Ela é mais do que uma 
assessora, é uma conselheira 
e diz  para ele o que outros 
não tem coragem, é a Chefe 
do Gabinete Civil de Presi-
dência da República. O irmão 
Benjamim Vargas, o Bejo, foi 
nomeado chefe da segurança 
dos palácios presidenciais e se 
envolveu no atentado da Rua 
Toneleiros, no Rio de Janeiro. 

Daí para frente o presidente 
Getúlio Vargas aprofunda-se 
em uma crise que nem a pro-
ximidade da família impediu 
que se matasse no palácio 
presidencial em 1954.

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

(www.herodoto.com.br).

GGeral
CCOLUNA DO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

Os parentes
do Presidente
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Os passos indispensáveis
para a estruturação de

um programa de Compliance
“Estar em Compliance”. A frase pode até parecer simples e bem prática, no entanto, o assunto tem sido 
um dos mais discutidos dentro do universo empresarial e é, sem dúvidas, um dos mais desafi adores 
também. Afi nal, diante de tantos escândalos de corrupção envolvendo companhias mundo afora, como é 
possível estar em Compliance? E o que isso signifi ca de fato?

Régis Lima (*)

O termo tem origem do verbo inglês 
to comply, e significa estar em 
conformidade com as leis e regula-

mentos. Dessa forma, quando pensamos 
em Programas de Compliance corporativo, 
referimo-nos a um conjunto de procedi-
mentos que visam a auto-organização e 
autogerenciamento organizacional, capazes 
de auxiliar as empresas a identifi carem 
possíveis riscos de conformidade relacio-
nados aos padrões estabelecidos por órgãos 
regulamentadores.

Para a criação de um Programa de Com-
pliance efetivo, alguns passos são cruciais, 
dependendo não apenas dos gestores da 
organização, mas de toda sua equipe. Para 
tanto, neste artigo selecionei 5 etapas que 
todas as empresas precisam desempenhar 
nesse processo, que são:

1. Interesse da liderança em im-

plantar o programa: Antes de qualquer 
processo, é essencial que os gestores da 
corporação estejam, de 
fato, de acordo e queiram a 
implantação do programa 
de Compliance, desejando 
não apenas se adequarem 
às exigências mercado-
lógicas, mas que possam 
ver a estratégia como um 
costume ligado à ética 
corporativa. 

2. Desenvolvimento 

de uma equipe especia-

lizada: Logo em seguida, 
é preciso designar uma 
equipe para o planeja-
mento e execução do 
programa. Com isso, será possível que cada 
profi ssional tenha um papel chave na análi-
se, supervisão e aplicação do Compliance, 
bem como na gestão de processos internos 
e externos, evitando possíveis riscos.

3. Planejamento e análise de riscos: 

Nesse processo, é importante que os respon-
sáveis possuam um completo entendimento 
da atuação da empresa. A partir daí, é possí-

vel entender quais são seus desafi os e quais 
os esforços serão concentrados, para que 
assim, seja possível criar políticas e con-
troles que diminuam riscos e má condutas.

4. Elaboração de processos de 

controle:  Nesta etapa, procedimentos 
que visam uma conduta 
de menor risco devem 
ser estabelecidos, para 
que, por conseguinte, 
boas práticas sejam es-
tabelecidas dentro das 
atividades da empresa. 
Nesse sentido, é possível 
verifi car frequentemente 
as ações praticadas pelos 
colaboradores, possibili-
tando maior transparên-
cia entre os membros da 
organização.

5. Engajamento com 

a equipe: Por fi m (e provavelmente mais 
importante) é fundamental contar com 
a participação de todos os colaborado-
res. Afi nal, não é possível implantar um 
programa de Compliance sem que todos 
estejam engajados nessa missão. É ne-
cessária uma mudança de mentalidade, 
estabelecendo estratégias de incentivos e 
canais de denúncia relacionado à atuação 
dos profi ssionais, para que a aceitação da 
nova realidade da organização seja efetiva. 

Por que o Compliance é importante 

para minha empresa?

Não existe apenas um modelo de pro-
grama de Compliance. Há aqueles volta-
dos ao combate da corrupção ou fraudes, 
mas também os que estão relacionados 
aos riscos regulatórios, por exemplo. No 
entanto, não importa o mercado em que 
sua empresa atua, sempre há riscos que 
podem ser mitigados e tratados de forma 
apropriada por esses programas.

Além disso, o Compliance pode trazer 
grandes benefícios para a empresa, atuan-
do diretamente na entrega e auditoria de 
obrigações, diminuindo riscos de autuação, 
auxiliando na recuperação de créditos, na 
satisfação dos colaboradores, na qualidade 
do envio de informações e na melhora da 
imagem da empresa para seu público, por 
exemplo. 

Para tanto, o quanto antes sua implan-
tação acontecer é melhor. Afi nal, se você 
investir em ética e transparência, sua em-
presa tende a crescer de forma diferente 
e cada vez mais assertiva!

(*) Tem mais de 16 anos de experiência em Gestão 
de Equipes e atuação em cargos executivos de 

empresas nacionais e multinacionais do mercado 
de TI. Atualmente é diretor executivo na Lumen IT, 

sendo responsável pelas áreas comercial, fi nanceira 
e de marketing da empresa.
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O Compliance pode 
trazer grandes 
benefícios para a 
empresa, atuando 
diretamente na 
entrega e auditoria de 
obrigações, diminuindo 
riscos de autuação 
e auxiliando na 
recuperação de créditos.

Novas tecnologias afetam profi ssionais e organizações todos 
os dias. Usando uma variedade de tecnologias, os profi ssionais 
podem ser efi cientes e efi cazes trabalhando remotamente. 
Além de gerar impactos ambientais positivos com a redução 
do tráfego, os indivíduos terão mais tempo disponível para o 
trabalho e outras atividades pessoais.

Segundo estudo da LogMeIn, líder em comunicação unifi cada, 
93% dos entrevistados se consideram mais produtivos ao tra-
balhar em casa. Mas para existir ganho mútuo entre empresas 
e funcionários, é necessário adaptar-se a essa política com 
responsabilidade.

Confi ra abaixo como garantir melhora na produtividade rea-
lizando trabalho remoto:

• Utilize a tecnologia a seu favor

Invista nas ferramentas de gerenciamento dos projetos para 
manter a rotina empresarial. Mantenha seu software atualizado 
e garanta que você tenha uma conexão de internet confi ável.

• Proporcione um ambiente agradável

Estar em um local com iluminação ajuda a se concentrar, já 
o som ambiente promove a sensação de estar acompanhado. 
Escolha um local fi xo e confortável para trabalhar e mantenha 
a temperatura entre 20ºC e 25ºC para promover o bem-estar.

• Não deixe de lado os hábitos rotineiros

Atente-se a praticar costumes da rotina de trabalho. Levante, 
tome café, se arrume, troque o pijama por um traje e esteja 
pronto para começar a trabalhar. Esses hábitos evitam a sensa-
ção de estar em pleno domingo chuvoso sem responsabilidades 
profi ssionais.

• Mantenha o equilíbrio 

O home offi ce promove a fl exibilidade, mas busque o equi-
líbrio entre os horários de trabalho e o pessoal. Certifi que-se 
de planejar seu tempo adequadamente para maximizar suas 
horas de trabalho.

Trabalho remoto: para quem quer fugir do 
trânsito de São Paulo

• Evite o trânsito em caso de deslocamento

Se for necessário o deslocamento uma grande cidade, consi-
dere várias opções de mobilidade urbana. Bicicletas e patinetes 
compartilhados são ideais para viagens curtas distâncias. Os 
aplicativos de táxis já fazem parte da rotina dos moradores de 
grandes cidades. Uma nova opção a considerar para aqueles 
que querem sobrevoar o tráfego para chegar a importantes 
reuniões ou voos comerciais é reservar um voo com a  Voom, 
uma plataforma compartilhada de reservas de voos de heli-
cóptero sob demanda, com preços até 85% menores do que o 
táxi aéreo tradicional. Além disso, o voo compartilhado é uma 
ótima oportunidade para o networking com outros passageiros 
com a mesma opinião.

Para agendar o voo com a Voom, basta entrar no site www.
voom.fl ights ou baixar o app na Apple Store, selecionar a opção 
de origem e de destino, inserir os dados pessoais e aceitar a 
cotação. Os voos estão disponíveis de segunda a sexta das 7h 
às 20h e aos sábados das 10h às 16h.
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que objetiva apoiar o desenvolvimento de novos talentos da comuni-
cação. Destinado a estudantes universitários, conta com mentoria de 
profi ssionais consolidados do mercado, ofi cinas diárias e muita prática 
de storytelling, roteiro, produção de conteúdo, jornalismo, narrativa 
criativa e noções de linguagem audiovisual. Estudantes poderão se 
inscrever gratuitamente até o próximo dia 23. O programa foi desenvol-
vido pela Escola Aberje de Comunicação de forma exclusiva para este 
projeto. As ofi cinas acontecerão na Hamburger University, em Barueri, 
entre os dias 4 e 8 de setembro. Mais informações e inscrições: (www.
escalandoofuturo.com.br).

E - Insumos Agrícolas
Por fomentar intensa interação entre diversas empresas das mais dife-
rentes áreas do setor de distribuição de insumos agrícolas, o Congresso 
Andav – Fórum & Exposição possibilita a troca de experiências também 
em relação a modelos de negócios focados em melhores práticas de 
gestão. Considerado o maior e mais importante evento da distribuição 
de insumos agropecuários do mundo, a nona edição será promovida 
entre os próximos dias 12 e 14, no Transamerica Expo Center, e é 
uma realização da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos 
Agrícolas e Veterinários (Andav), organizada pela Clarion Events Brasil 
(www.congressoandav.com.br).

F - Tecnologia no Direito
Nos próximos dias 15 e 16, na sede da Softplan, no Sapiens Parque, em 
Florianópolis, acontece o ‘ADV Conference’, evento nacional sobre o uso 
da tecnologia para transformar e melhorar a rotina dos profi ssionais de 
Direito. Temas como gestão, produtividade, marketing jurídico, carreira 
para advogados e gestão de pessoas também serão contemplados na 
programação do evento. Alguns dos palestrantes confi rmados são o 
deputado federal Gilson Marques e o superintendente-geral do Conse-
lho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro 
Macedo. Inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo site: 
(https://www.advconference.com.br/).

G - Propriedade Intelectual 
Sob o tema “A Propriedade Intelectual no novo contexto geopolítico 
mundial”, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual promove, 

A - Dermatologia e Envelhecimento 
Entre os próximos dias 22 e 24, no Centro de Convenções Frei Caneca, 
acontece o ICAD Brazil - Feira e Congresso Internacional de Dermato-
logia Estética e Envelhecimento Saudável da América Latina.  Encontro 
de médicos especialistas em dermatologia, cirurgia plástica, nutrologia, 
oftalmologia, entre outras especialidades, e a indústria estética, com 
a participação de mais de 70 marcas expositoras que vão apresentar 
novidades em produtos, equipamentos e serviços. É destinado exclusiva-
mente a médicos e a expectativa da organização é receber mais de 2 mil 
visitantes. O credenciamento para visitar o evento e as inscrições para 
participar do congresso já estão abertos no site (www.icadbrazil.com.br).

B - Private Collection
O recém lançado ‘Johnnie Walker Midnight Blend’ de 28 anos acaba de 
desembarcar no país. Feito para ser apreciado entre amigos depois do 
jantar, ou perto da ‘meia-noite’, a bebida apresenta em seu sabor camadas 
de diversos tipos de caramelos, equilibrados com um toque frutado e 
de especiarias. Foram produzidas apenas 3.888 garrafas numeradas e 
colecionáveis, cada uma contendo uísques raros e preciosos envelhecidos 
por 28 anos. Criada em 2014, a Private Collection John Walker & Sons 
oferece edições limitadas produzidas a partir dos líquidos mais valiosos dos 
barris das reservas de Johnnie Walker. No Empório Santa Luzia o preço 
sugerido é de R$ 3.000,00 (apenas 30 garrafas disponíveis no Brasil).

C - Meia Maratona
A cidade de São Paulo sediará a 3ª etapa do circuito de meias maratonas 
ASICS Golden Run neste domingo (11). Considerada como uma das 
meias maratonas mais rápidas do país, a prova, que é organizada em 
parceria com a Noblu Sports, contará com atletas de elite e apaixonados 
por corrida. A largada será em ondas a partir das 6h20 da manhã em 
frente ao Jockey Club. Os participantes correm por pontos importantes 
da cidade como: Velódromo da USP, Raia Olímpica, Ponte da Cidade 
Universitária, Praça Panamericana, Av. Prof. Fonseca Rodrigues, Parque 
Villa Lobos e encerra dentro do Jockey Club. Inscrições: (asicsgoldenrun.
com/sao-paulo/). Valor: R$150,00 + taxa de serviço.

D - Talentos da Comunicação
A Aberje lança o projeto ‘Escalando o Futuro’, ao lado do McDonald’s, 

entre os próximos dias 25 e 27, no Hotel Windsor, no Rio, o XXXIX Con-
gresso Internacional da Propriedade Intelectual. Para o evento, o maior 
do gênero na América Latina, são esperados cerca de 1.000 participantes, 
nacionais e estrangeiros, entre especialistas do setor, magistrados, con-
sultores, advogados, autoridades de governo, e dirigentes de entidades 
internacionais, além de centros privados de pesquisa e representantes 
de empresas, como Bayer, Natura, Embraer, entre outras. Programação 
em: (http://www.abpi.org.br/congresso2019/programasintetico.pdf).

H - Especialização em Engenharia
O Programa de Especialização em Engenharia da Embraer, reali-
zado em parceria com o ITA, está com inscrições abertas até 29 de 
setembro. São 30 vagas para engenheiros recém-formados atuarem 
nas áreas de Engenharia de Desenvolvimento do Produto e Proces-
sos da companhia, em São José dos Campos, além se especializarem 
em fundamentos de aeronáutica e especialização e projeto do avião, 
com atividades e temas sobre Indústria 4.0, Ciência dos Dados e 
Prototipação de Projetos em Impressora 3D. Os cursos e atividades 
serão iniciados em fevereiro de 2020, com duração de um ano e meio 
e dividido em quatro fases. Para se inscrever, acesse o site (https://
embraer.com/pee). 

I - Mais de 50 Anos
A Nextt 49+, primeiro hub de inovação especializado no público com 
mais de 50 anos, é uma iniciativa que chegou ao mercado para auxiliar 
profi ssionais em transição de carreira e até aposentados que desejam 
empreender, investindo em um negócio próprio. Um público em crescente 
ascensão na sociedade brasileira e que anda desassistido pelo mercado, 
que, lentamente, vem descobrindo seu enorme potencial. Do total de 
2,6 milhões de empresas criadas no Brasil no ano passado, 34,2% delas 
tem por trás pessoas acima dos 50 anos. E esse número tende a crescer, 
com o envelhecimento da população. A Nextt 49+ foi desenhada para 
gerar valor e oportunidades para startups lideradas por empreendedores 
50+. Saiba mais: (www.nextt49.com.br).

J - Venture Capital
OurCrowd, plataforma global de investimentos e principal investidora 
de venture capital de Israel, anuncia seu primeiro grande evento no 
Brasil, o OurCrowd Sync: São Paulo 2019, uma conferência que une 
palestrantes, conteúdos exclusivos e uma importante rede de contatos 
a América Latina. O tema do evento, que acontece nos dias 24 e 25 
de setembro, no Sheraton São Paulo WTC Hotel, será ‘Conectando 
Startups, Capital e Pessoas’, o que refl ete sobre a missão da OurCro-
wd em prover acesso    às melhores oportunidades de investimento 
em venture capital, permitindo que o ecossistema global apoie o 
crescimento dessas empresas. Outras informações: (http://www.
ourcrowd.com.br/contato/).

que objetiva apoiar o desenvolvimento de novos talentos da comuni-
cação. Destinado a estudantes universitários, conta com mentoria de 
profissionais consolidados do mercado oficinas diárias e muita prática

A - Dermatologia e Envelhecimento
Entre os próximos dias 22 e 24, no Centro de Convenções Frei Caneca, 

Os jovens universitários, 

atualmente, são 

pertencentes à Geração 

Z, que engloba os 

nascidos entre 1990 e 

2010

Pelos próximos oito anos, 
pelo menos, ainda será 
esse grupo a ocupar a 

maioria das vagas nas empre-
sas. No Brasil, atualmente, 
existem cerca de 24 milhões de 
pessoas com idades entre 18 e 
24 anos, o equivalente a 15% 
do público maior de idade, de 
acordo com o IBGE. Por isso, o 
mercado de trabalho já precisa 
começar a se preocupar em 
atrair e reter talentos dessa 
faixa etária, que veio ao mun-
do inserida em um contexto 
tecnológico já desenvolvido. 

Segundo estudo feito pelo 
SPC Brasil, em parceria com 
o Sebrae, esses jovens, em 
grande parte universitários, 
possuem visões bem distintas 
de seus familiares em relação 
ao mercado de trabalho. Eles 
buscam, em 42% dos casos, um 
emprego do qual gostem, e de-
pois, 39%, conseguir equilibrar 
vida pessoal e trabalho, como 
sinônimo de sucesso profi ssio-
nal. Em último lugar, com 31% 
das respostas, eles disseram se 
importar com “ganhar bem”. 

O estudo revela, ainda, que 
para a Geração Z, a felicidade 
na vida adulta consiste em 
uma combinação de seguran-
ça, estabilidade emocional e 
realização profi ssional. E que 
eles estão dispostos a adiar 
planos de casamento e fi lhos, 
por exemplo, se necessário, 
para atingir esses três pilares. 
Por ser uma geração com 
habilidade multitarefa, esses 
jovens costumam se relacionar 
com o trabalho de forma muito 
diferente das anteriores, pri-
meiramente porque possuem 
habilidades digitais avançadas 
e gostam de trabalhar em áreas 
tecnológicas, que estimulem a 
criatividade. 

Depois, porque têm a ten-
dência de migrar muito de em-
prego, necessitando de enga-
jamento contínuo, dinamismo, 
interatividade e multidiscipli-
naridade para desenvolverem 
suas características criativas 
e curiosas. Outro ponto pri-
mordial para essa geração, é a 
forma como lidam com diversi-

dade étnico-raciais, culturais, 
estilo, gênero e identidade 
coletiva. Para eles, a empresa 
em que atuam precisa respeitar 
e valorizar esses conceitos. É 
recorrente vermos ações em 
redes sociais contra marcas 
que, de alguma forma, vão 
contra esses valores.

A fl exibilidade de horários 
é outro ponto alto para esse 
grupo, que muitas vezes pro-
curam por uma função que 
possa ser desenvolvida até 
em home-offi ce. Também não 
sabem enxergar e lidar com 
hierarquias quanto as gerações 
passadas, por isso, empresas 
que compreenderem as pecu-
liaridades deste novo grupo 
profi ssional e estiverem dis-
postas a se adaptarem a essas 
mudanças, sairão na frente de 
suas concorrentes.

Para conseguir não só atrair, 
mas reter um talento da Ge-
ração Z, a empresa precisa 
trabalhar o conceito de “Em-
ployer Branding”, ou “Marca 
Empregadora”, ainda cedo, 
enquanto estão nas Univer-
sidades, conhecendo sobre o 
possível ramo que irão atuar. 
As empresas podem atingi-los 
mostrando como são ligadas 
às questões socioeconômicas 
e ambientais, como fazem 
ações culturais para o público 
interno, como são fl exíveis, 
tecnológicas, pouco hierár-
quicas etc. Isto é, de forma a 
chamar atenção dos próximos 
profi ssionais do mercado para 
que tenham desejo de perten-
cer ao time.

Engajamento é a palavra! 
Pois após atrair esses talentos, 
a marca precisa saber lidar 
com eles, incentivando-os 
com ações de endomarketing, 
criando um clima organizacio-
nal sempre agradável, ético e 
o menos hierárquico possível, 
além de horários e tarefas 
fl exíveis, sempre abertos a 
mudanças que envolvam apri-
moramentos tecnológicos. É 
imprescindível abrir espaço 
para que a vida pessoal do 
colaborador seja impactada 
positivamente pela profi ssional 
e vice-versa.

Ou seja, o segredo do sucesso 
é se adaptar às gerações para 
garantir vida próspera no mer-
cado de trabalho.

(*) - É CEO da Estudante Herói, 
startup que imprime gratuitamente 

para universitários.

Gustavo Leme (*) 

A Petrobras acaba de assinar um acordo com 
a Marinha do Brasil para investir cerca de R$ 
400 milhões em pesquisas no litoral brasileiro, 
a chamada Amazônia Azul, e na Antártida. O 
termo de cooperação assinado renova, por mais 
cinco anos, a colaboração da estatal petrolífera 
com a Marinha, que já existe há mais de 30 
anos, de acordo com a empresa.

Segundo a Petrobras, a parceria, que con-
ta com o suporte da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 
visa estimular pesquisas que garantam a 
exploração e o aproveitamento sustentável 
dos recursos marinhos.

Além do apoio fi nanceiro, a estatal também 
colabora com apoio técnico e participa de al-
gumas missões científi cas feitas pela Marinha. 
Os investimentos da Petrobras serão feitos 
no Plano Setorial para os Recursos do Mar no 
Programa Antártico Brasileiro (ABr).

As pesquisas garantem a exploração dos recursos marinhos.

Infl ação em julho
é a menor para
o mês em 5 anos

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
que mede a infl ação ofi cial do 
país, fi cou em 0,19% em julho. 
A taxa é superior ao 0,01% de 
junho, mas inferior ao 0,33% 
de julho de 2018. Essa é a 
infl ação mais baixa para o mês 
desde 2014 (0,01%). O dado foi 
divulgado ontem (8), no Rio de 
Janeiro, pelo IBGE.

O IPCA acumula 2,42% no ano 
e 3,33% em 12 meses, abaixo, 
portanto, da meta do Banco 
Central, que é de 4,25%. Os gas-
tos com habitação, que tiveram 
alta de preços de 1,20%, foram 
os principais responsáveis pela 
infl ação de 0,19% de julho. A 
energia elétrica, com alta de 
4,48% foi o item que mais pesou 
no grupo.

O custo da energia fi cou mais 
caro por conta da bandeira ama-
rela e de reajustes em conces-
sionárias de São Paulo, Curitiba 
e Porto Alegre. Também fi cou 
mais cara para o consumi-
dor a tarifa de água e esgoto 
(0,73%). As defl ações (quedas 
de preços) dos transportes, de 
0,17%, e do vestuário, de 0,52%, 
evitaram que a infl ação de julho 
fosse mais alta. 

Na defl ação dos transportes, 
os combustíveis tiveram um 
impacto importante, com queda 
de preços de 2,79%. A gasolina, 
por exemplo, recuou 2,80%. No 
vestuário, o principal destaque 
foram as roupas femininas 
que passaram a custar 1,39% 
menos. Os alimentos tiveram 
infl ação de apenas 0,01% (ABr).

O Índice Nacional da Constru-
ção Civil (Sinapi), medido pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), variou 0,68% 
em julho deste ano. A taxa é su-
perior ao 0,35% registrado no mês 
anterior. O índice também é maior 
do que o verifi cado no mesmo mês 
do ano passado (0,52%).

O Sinapi funciona como fonte 
oficial de referência de preços 
de insumos e de custos de com-
posições de serviços. No ano, o 
índice acumula taxas de 2,66% 
no ano e, no acumulado de 12 
meses, 4,42%. O custo nacional 
da construção, por metro qua-
drado, passou para R$ 1.143,65 

em julho deste ano.
A maior alta foi observada no 

custo de mão de obra, que fi cou 
0,92% mais cara, chegando ao valor 
de R$ 545,73 por metro quadrado. 
Já os materiais de construção 
tiveram infl ação de 0,47%, passa-
ram a custar R$ 597,92 por metro 
quadrado (ABr).

“Nós achamos que a 
conjuntura eco-
nômica prescreve 

uma política monetária esti-
mulativa. Ou seja, um juros a 
baixa taxa estrutural. A evo-
lução do cenário básico e ba-
lanço de riscos prescreve um 
ajuste no estímulo monetário”, 
ressaltou ao participar do 2º 
Macro Day, evento promovido 
pelo Banco BTG Pactual.

Novos cortes nos juros vão 
depender, segundo Campos 
Neto, da evolução do cenário 
econômico e dos riscos de 
crescimento da infl ação, além 
da “consolidação de cenário 
benigno da infl ação permitin-
do ajuste adicional em grau 
de estímulo”. Ele atribuiu o 
baixo ritmo de crescimento 
a uma retração mundial nos 
investimentos, infl uenciada 
pela desconfi ança no desem-

Presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto.

José Augusto Alves/Ag.Petrobras
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Cenário econômico pede juros 
baixos, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disseontem (8) que a situação econômica 
do Brasil pede a manutenção dos juros em um patamar baixo

emergentes que, assim como o 
Brasil, reduziram as perspecti-
vas de expansão do PIB. “O que 
o Brasil revisou para baixo de 
crescimento foi o mesmo que 
o Chile, a Colômbia e o Peru. 
Na média, está todo mundo 
entre 0,7% e 0,8%”. Como 
fator positivo, apontou para 
o fato de que a maior parte 
dos países estão com taxas 
básicas de juros estimulando 
a circulação dos recursos. 

“Países que fi zeram mais 
ou menos o dever de casa 
estão com os juros baixos não 
tem um apelo infl acionário 
grande. Nisso, os mercados 
emergentes são favorecidos 
pelo fl uxo”. Porém, mesmo 
com as condições favoráveis, o 
presidente do BC acredita que 
há uma seletividade maior na 
aplicação desse dinheiro por 
parte dos investidores (ABr).

penho das economias. “Tem 
um componente global acon-
tecendo nesse sentido que é 
a queda de investimento. É 
um investimento que vem de 
uma forma geral pelo canal 

credibilidade”.
O presidente do BC des-

tacou que a frustração nas 
expectativas de crescimento 
econômico aconteceram em 
grande parte pelos países 

Petrobras investe R$ 400 
milhões em pesquisas no litoral

Custo da construção cresceu 0,68% em julho
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Desaceleração global 
atrapalha, mas também 

pode ajudar o Brasil

“É a incerteza que nos 

fascina. Entre brumas, 

tudo é maravilhoso”. 

Oscar Wilde

Depois de um começo 
de ano pouco anima-
dor, a aprovação da 

reforma da previdência trouxe 
novo alento aos agentes eco-
nômicos. Ainda que votada 
apenas em primeiro turno, o 
protagonismo assumido pelo 
legislativo compensou em 
parte um Executivo ruim de ar-
ticulação política e abriu novos 
horizontes para a aprovação 
de medidas importantes para 
a reorganização da economia 
brasileira. Sem dúvida, a sina-
lização foi boa, mas necessita 
ser referendada em segundo 
turno e em duas votações no 
Senado. 

Outros fatores positivos 
foram a privatização da Petro-
bras Distribuidora e a venda 
da participação que o Tesouro 
Nacional e o Banco do Brasil 
possuíam no IRB, o Instituto de 
Resseguros do Brasil. As duas 
operações renderam mais de 
R$ 15 bilhões, mostrando ser 
grande o apetite dos investi-
dores. O momento parece ser 
promissor para deslanchar o 
programa de privatizações, 
reforçando o caixa do Governo 
e reduzindo a dívida pública, 
além de incrementar a efi ciên-
cia na economia.

Igualmente relevante é o 
controle da infl ação. O Banco 
Central vem desenvolvendo a 
política monetária com muita 
habilidade. O IPCA, indicador 
que baliza a política de metas 
de infl ação, tem fi cado abaixo 
do objetivo para este ano, que 
é de 4,25%, e as projeções do 
mercado indicam que deverá 
fi car dentro ou abaixo da meta 
até 2021, e levemente acima 
em 2022. Sendo baixo o nível 
da atividade econômica, nunca 
o ambiente para uma redução 
mais expressiva nos juros foi 
tão favorável. 

É possível, e provável, que 
os juros caiam nos próximos 
trimestres para novos recor-
des de baixa, com impacto 
signifi cativo para os gastos 
fi nanceiros do governo e do 
setor privado. Taxas de juros 
baixas podem também ajudar a 
deslanchar o mercado de capi-
tais, estimulando emissões de 
ações, de debêntures e de ou-
tras modalidades de captação 
por parte das empresas no lado 
real da economia, barateando 
o custo do capital.

No âmbito externo, o mo-
mento da economia global 
gera apreensão: depois de um 

período de bom crescimento, a 
atual desaceleração preocupa, 
pois expõe as atuais limitações 
dos instrumentos de política 
econômica. Com efeito, o mun-
do ainda parece sofrer com as 
sequelas da crise das hipote-
cas de 2008. As dívidas das 
famílias continuam elevadas, 
o que limita o crédito e, con-
sequentemente, a expansão do 
consumo, que provavelmente 
continuará lenta. 

Os principais países pos-
suem elevado endividamento 
público, reduzindo a capa-
cidade da política fi scal em 
estimular a economia. As 
diabruras do presidente norte-
-americano, quebrando regras 
bem estabelecidas do comércio 
internacional, desorganizaram 
parte das cadeias globais de ne-
gócios, gerando desconfi ança e 
incerteza, o que produziu uma 
forte retração nos investimen-
tos. Por fi m, as taxas de juros 
estão muito baixas, o que limita 
a força da política monetária 
em gerar novos estímulos.

Ainda assim, os bancos 
centrais mundo afora estão 
agindo, relaxando ainda mais 
suas políticas e prometendo, se 
necessário, medidas adicionais 
de estímulo, o que provavel-
mente incluirá uma nova ro-
dada de expansão monetária, 
o tão famoso QE (quantitative 
easing), a injeção de liquidez 
para reduzir o custo e estimular 
o crédito, principalmente na 
zona do euro. Esses movimen-
tos podem ser vistos em todas 
as partes do globo, da América 
do Norte e Europa, até a Ásia 
e Oceania. 

A percepção de que os juros 
permanecerão num nível muito 
baixo por um período extre-
mamente longo, deverá levar 
os investidores a aumentarem 
suas apostas nos mercados 
de maior risco, como bolsas 
de valores e países emergen-
tes. Portanto, a despeito das 
ressalvas feitas, a conjuntura 
internacional poderá ser van-
tajosa para o Brasil.

Cabe agora ao governo en-
caminhar outras medidas para 
criar as condições de cresci-
mento da economia e do em-
prego, mas para isso terá que 
agir com sensatez. A proposta 
de imposto único ou de retorno 
da CPMF, por exemplo, é um 
passo atrás. A oportunidade 
está sobre a mesa. Deixando 
de lado o discurso excessiva-
mente ideológico, temos todas 
as condições para aproveitá-la.

 
(*) - Mestre em engenharia de 

produção pela USP, é CEO e sócia-
fundadora da Sparks Capital, com 

experiência em Investment Banking e 
Private Equity em Londres, Nova York 

e São Paulo (www.lamounier.site).

Ana Elisa Bacha Lamounier (*)

A Comissão Mista de Or-
çamento aprovou ontem 
(8) o projeto de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para 
2020. O texto ainda precisa ser 
aprovado em sessão conjunta 
do Congresso antes de seguir 
para a sanção do presidente 
Jair Bolsonaro. O texto prevê 
que o salário mínimo seja 
reajustado para R$ 1.040 em 
2020, sem ganho acima da 
infl ação. O o aumento nominal 
será de 4,2% na comparação 
com o valor atual do mínimo 
(R$ 998). A variação é a 
mesma prevista para o INPC. 
Para os dois anos seguintes, 
a proposta sugere que a cor-
reção também siga apenas a 
variação do INPC.

Em relação à meta fi scal, o 
projeto prevê um défi cit pri-
mário para 2020 no valor de R$ 
124,1 bilhões para o governo 
central, que considera as con-
tas do Tesouro Nacional, da 
Previdência Social e do Banco 
Central. Para este ano, a meta 
é de défi cit de R$ 139 bilhões. 

Relator da LDO, deputado Cacá Leão (PP-BA).

Na entrega do texto, no 
gabinete da Presidência 
do Senado, Davi afi rmou 

que os senadores assumem 
agora a missão, discutindo a 
proposta com toda a intensi-
dade e a vontade necessárias. 
Ele também cumprimentou 
o presidente da Câmara e os 
deputados pelo trabalho.

“O Parlamento, a partir desta 
medida, se consolida como ins-
tituição forte e pilar da demo-
cracia”, avaliou o presidente do 
Senado. O passo seguinte foi a 
leitura da proposta no Plenário 
para dar início à tramitação no 
Senado, tendo sido, em seguida, 
encaminhada para análise da 
Comissão de Constituição e 
Justiça. O texto a ser analisado 
pelos senadores é igual ao apro-
vado em primeiro turno pelos 
deputados, no dia 13 de julho.

No Senado, a proposta tam-
bém precisa ser aprovada em 
dois turnos no Plenário, por no 
mínimo 54 votos. A reforma da 
Previdência, aprovada na Câ-

Alcolumbre recebe de Maia o texto da proposta, observado pelos senadores Rose de Freitas, Major 

Olimpio, Daniella Ribeiro, Nelsinho Trad, Sérgio Petecão e por deputados.

O Plenário do Senado apro-
vou o projeto que cria o regime 
jurídico especial para os ani-
mais. Pelo texto, os animais não 
poderão mais ser considerados 
objetos. Como foi modifi cada 
no Senado, a matéria retorna 
para a Câmara. De iniciativa 
do deputado Ricardo Izar (PP-
-SP), estabelece que os animais 
passam a ter natureza jurídica 
sui generis, como sujeitos de 
direitos despersonificados. 
Serão reconhecidos como seres 
sencientes, ou seja, dotados de 
natureza biológica e emocional 
e passíveis de sofrimento.

O texto também acrescenta 
dispositivo à Lei dos Crimes 
Ambientais para determinar 
que os animais não sejam mais 
considerados bens móveis para 
fi ns do Código Civil. Com as 
mudanças, os animais ganham 
mais uma defesa jurídica em 
caso de maus tratos, já que não 
mais serão considerados coisas, 
mas seres passíveis de sentir 
dor ou sofrimento emocional.

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), relator do 
projeto na Comissão de Meio 
Ambiente, destacou que a nova 
lei não afetará hábitos de ali-

O senador Randolfe Rodrigues (de óculos), foi relator da 

proposta, de autoria do deputado Ricardo Izar (à dir.).

A atriz Alexia Dechamps (à esq.) foi ao Plenário

para pedir a aprovação do projeto.

Tramita na CCJ do Senado 
um projeto de lei que determina 
que cônjuge que sonegar bens 
da partilha de dissolução do 
casamento perderá o direito 
sobre eles. A proposta, da 
senadora Soraya Thronicke 
(PSL-MS), aguarda designação 
do relator. A proposta altera 
o Código Civil estabelecendo 
que, comprovada a prática de 
atos de sonegação, o cônjuge 
prejudicado terá o direito de 
fi car com o bem sonegado. 

Segundo Soraya Thronicke, 
o ordenamento jurídico bra-
sileiro é omisso em relação 
a essa prática, não prevendo 
uma sanção específi ca na esfera 
cível. A senadora argumenta 

que o projeto é inspirado no 
artigo 1.992 do Código Civil, que 
prevê que aquele que sonegar 
bens de herança, omiti-los ou 
deixar de restituí-los perderá 
o direito sobre eles.

Soraya argumenta que é pre-
ciso dar àquele que “conspurca 
a partilha havida por dissolução 
do casamento” uma punição 
análoga, que é a perda total de 
direitos sobre o bem objeto do 
ato fraudulento. “Antevemos 
que a sombra de uma prescrição 
legal semelhante pairando so-
bre esses potenciais trapaceiros 
há de servir como um efi ciente 
inibidor dos atos ilícitos que 
porventura estejam a cogitar”, 
justifi ca a autora (Ag.Senado). 

Para a senadora Soraya Thronicke, risco de perder bens 

omitidos coíbe fraudes nos processos de dissolução de casamento.

Projeto em análise na Câmara torna obrigatória 
a instalação detectores de monóxido de carbono 
em imóveis residenciais que utilizem aparelhos 
aquecedores de água e calefatores a gás. O texto 
impõe a emissão do habite-se de novos imóveis 
residenciais ao cumprimento da obrigatoriedade. 
Pela proposta, os imóveis residenciais serão 
submetidos pelos órgãos competentes a vistorias 
periódicas para a verifi cação. 

O autor da proposta, deputado Rubens Bue-
no (CIDADANIA-PR), explica que a iniciativa 
ocorre depois que a mídia noticiou que quatro 
pessoas de uma mesma família, foram encon-
tradas mortas dentro de um apartamento em 
Santo André, no ABC Paulista, asfi xiados pela 
inalação de monóxido de carbono gerado pela 
queima do gás de aquecimento do chuveiro.

“O gás é incolor, insípido, inodoro e não irrita 

as mucosas. A única forma de percebê-lo é pela 
coloração da chama do queimador — se ela não 
estiver azulada, característica da combustão 
completa do gás natural pela quantidade correta 
de oxigênio, pode ser um indício de emissão de 
CO. As tragédias poderiam ter sido evitadas se os 
apartamentos dispusessem de um simples detector 
de monóxido de carbono”, explica o parlamentar 
(Ag.Câmara).

Facilitar o divórcio 
para mulheres 

vítimas de
violência doméstica

O Plenário do Senado 
aprovou o projeto que asse-
gura prioridade nos proces-
sos judiciais de separação 
ou divórcio à mulher vítima 
de violência doméstica. A 
proposta volta agora para 
análise da Câmara, já que o 
texto foi modifi cado pelos 
senadores. O projeto original 
é de autoria do deputado 
federal Luiz Lima (PSL-
-RJ). O texto aprovado foi 
o substitutivo do relator, o 
senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE).

A proposta estabelece que, 
quando for o caso, o juiz 
deverá assegurar à mulher 
em situação de violência 
doméstica ou familiar enca-
minhamento à assistência 
judiciária, inclusive para 
eventual ajuizamento da 
ação de separação judicial, 
divórcio ou de dissolução 
de união estável. A vítima 
terá a opção de propor 
ação de divórcio, separação, 
anulação de casamento ou 
dissolução de união estável 
no juizado de violência do-
méstica e familiar, que não 
terá competência em relação 
à partilha de bens. 

Há ainda a garantia de 
prioridade de tramitação, 
em qualquer juízo ou tri-
bunal, aos procedimentos 
judiciais em que fi gure como 
parte a vítima de violência 
doméstica e familiar. Ales-
sandro Vieira acrescentou 
a alteração do Código de 
Processo Civil, para permitir 
o ajuizamento das ações de 
divórcio, separação, anula-
ção de casamento e reco-
nhecimento ou dissolução 
de união estável perante o 
foro do seu domicílio ou de 
sua residência.

O relator também acatou 
emenda da senadora Da-
niella Ribeiro (PP-PB) que 
resguarda a competência na-
tural do juízo das comarcas 
nessas decisões. Ele incluiu 
ainda a previsão da interven-
ção obrigatória do Ministério 
Público nas ações de família 
em que fi gure como parte a 
vítima de violência domés-
tica e familiar. A aprova-
ção foi comemorada pelas 
senadoras Rose de Freitas 
(Podemos-ES) e Eliziane 
Gama (Cidadania-MA). “É 
um avanço necessário para 
aprimorar a efetividade da 
Lei Maria da Penha”, afi rmou 
Rose (Ag.Senado).
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Marcos Oliveira/Ag.Senado

Reforma da Previdência é 
entregue ao presidente do Senado
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu no início da tarde de ontem (8) a proposta da reforma 
da Previdência, entregue a ele pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia

mara na forma do substitutivo 
do deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP), aumenta o tempo 
para se aposentar, limita o 
benefício à média de todos os 
salários, eleva as alíquotas de 
contribuição para quem ganha 

acima do teto do INSS e esta-
belece regras de transição para 
os atuais assalariados.

Na nova regra geral para 
servidores e trabalhadores da 
iniciativa privada que se torna-
rem segurados após a reforma, 

fi ca garantida na Constituição 
somente a idade mínima. O 
tempo de contribuição exigido e 
outras condições serão fi xados 
defi nitivamente em lei. Até lá, 
vale uma regra transitória (Ag.
Senado).

CMO aprova Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2020

O relatório da proposta incluiu 
a permissão para que o Execu-
tivo autorize reajuste salarial 
para o funcionalismo público 
em 2020. A medida contraria o 
governo que, na proposta ori-
ginal enviada ao Congresso em 
abril, prevê a possibilidade de 
aumento apenas aos militares.

O relator da LDO na Comissão, 
deputado Cacá Leão (PP-BA), 
também modifi cou o trecho da 

proposta enviada pelo governo 
que trata da destinação de re-
cursos para o Fundo Eleitoral 
para as eleições municipais 
de 2020. Segundo ele, o texto 
original do Executivo não 
estabelecia limite para os re-
passes. Em seu parecer, Cacá 
Leão defi niu teto de 0,44% 
da Receita Corrente Líquida 
(RCL) deste ano, equivalente 
a R$ 3,7 bilhões (ABr).

Aprovado projeto que cria 
natureza jurídica para os animais

mentação ou práticas culturais, 
mas contribuirá para elevar 
a compreensão da legislação 
brasileira sobre o tratamento de 
outros seres.Não há possibilida-
de “de pensarmos na constru-
ção humana se a humanidade 
não tiver a capacidade de ter 
uma convivência pacífi ca com 
as outras espécies”.

Randolfe lembrou que outros 
países como França, Portugal, 
Nova Zelândia e Espanha já 

adotaram posição parecida no 
reconhecimento dos animais 
como sujeitos de direito. “A le-
gislação só está reconhecendo 
o que todos já sabem: que os 
animais sentem dor e emoções. 
Um animal deixa de ser tratado 
como uma caneta ou um copo 
e passa a ser tratado como ser 
senciente”, destacou o sena-
dor, lembrando que a ciência 
também já confirmou esse 
entendimento (Ag.Senado).

Projeto pune cônjuge 
que omite bens em 

partilha de separação

Detectores de monóxido de carbono em residências
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2019 2018
Ativo
Ativo circulante ......................................................................... 335.703 127.508
Disponibilidades ....................................................................... 3 422 383
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................. 4 334.076 105.444
Outros créditos ......................................................................... 6 1.097 21.469
Outros valores e bens .............................................................. 108 212
Ativo não circulante ................................................................. 34.332 232.408
Realizável a longo prazo .......................................................... 34.332 231.848
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................. 4 1.723
Títulos e valores mobiliários ................................................... 5 213.935
Outros créditos ......................................................................... 6 34.332 16.190
Permanente ............................................................................... 560
Imobilizado de arrendamento ................................................. 560

Total do Ativo ........................................................................... 370.035 359.916

Nota 2019 2018
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo circulante ..................................................................... 3.021 10.621
Outras obrigações .................................................................... 3.021 10.621

Sociais e estatutárias ............................................................. 6.588
Fiscais e previdenciárias ........................................................ 8(a) 2.860 3.152
Credores por antecipação de valor residual ............................ 560
Diversas ................................................................................. 8(b) 161 321

Passivo não circulante ............................................................. 12.038 12.057
Outras obrigações .................................................................... 12.038 12.057

Fiscais e previdenciárias ........................................................ 8(a) 249 364
Diversas .................................................................................  8(b) 11.789 11.693

Patrimônio Líquido .................................................................. 10 354.976 337.238
Capital social – De domiciliados no país ..................................... 260.000 260.000
Reservas de lucros ..................................................................... 94.976 77.239
Ajuste de avaliação patrimonial ................................................... (1)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ............................ 370.035 359.916

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2019 2018
Receitas da intermediação financeira ....................................... 10.158 10.476
Operações de arrendamento mercantil .......................................... 544
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários .............. 11 10.158 9.932
Despesas da intermediação financeira ..................................... (577)
Operações de arrendamento mercantil .......................................... (577)
Resultado da Intermediação financeira antes do crédito para

liquidação duvidosa ............................................................... 10.158 9.899
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .............................. 33
Recuperação de crédito baixado contra prejuízo ............................ 62 73
Resultado bruto da intermediação financeira ......................... 10.220 10.005
Outras receitas (despesas) operacionais .................................. (789) (2.096)
Despesas de pessoal ................................................................... (51) (48)
Outras despesas administrativas .................................................. (157) (322)
Despesas tributárias .................................................................... (520) (491)
Outras receitas operacionais ........................................................ 12 1.773 4.087
Outras despesas operacionais ...................................................... 12 (1.834) (5.322)
Resultado operacional .............................................................. 9.431 7.909
Resultado não operacional ....................................................... (6)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 9.431 7.903
Imposto de renda .......................................................................... 14 (b) (1.757) (1.583)
Contribuição social ...................................................................... 14 (b) (1.062) (1.309)
Ativo fiscal diferido ....................................................................... 14 (b) (940) (722)
Lucro líquido do semestre ........................................................ 5.672 4.289
Lucro por lote de mil ações – R$ .............................................. R$ 24,75 R$ 18,72

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais

Senhores acionistas,
A Administração da BMG Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (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 semestre findo em 30 de junho de 2019, 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 30 de junho de 2019, a BMG Leasing registrou lucro líquido de R$ 5,7 milhões e patrimônio
líquido de R$ 355 milhões, correspondendo uma rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido
médio de 3,3%. Na mesma data, o total de ativos atingiu R$ 370 milhões, dos quais R$ 334 milhões
referem-se a aplicações interfinanceiras de liquidez.

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 2017 ............................................................. 260.000 9.446 60.406 3.098 (2) 332.948
Ajuste de avaliação patrimonial ........................................................................ 1 1
Lucro líquido do semestre ................................................................................ 4.289 4.289
Constituição de reservas .................................................................................. 214 4.075 (4.289)
Saldos em 30 de junho de 2018 .................................................................... 260.000 9.660 64.481 3.098 (1) 337.238

Saldos em 31 de dezembro de 2018 ............................................................. 260.000 9.934 69.684 3.098 (1) 342.715
Ajuste de avaliação patrimonial ........................................................................ 1 1
Lucro líquido do semestre ................................................................................ 5.672 5.672
Dividendos renunciados pelos acionistas (nota 10) .......................................... 6.588 6.588
Constituição de reservas .................................................................................. 284 5.388 (5.672)
Saldos em 30 de junho de 2019 .................................................................... 260.000 10.218 81.660 3.098 354.976

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Em conformidade com a Instrução nº 381/03, da Comissão de Valores Mobiliários, no semestre findo
em 30 de junho de 2019, 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, 08 de agosto de 2019.
A Administração

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais

2019 2018
1 – Receitas ................................................................................................ 11.993 14.671
1.1 Intermediação financeira ........................................................................ 10.158 10.476
1.2 Provisão para créditos de liquidação duvidosa ...................................... 33
1.3 Recuperação de crédito baixado contra prejuízo ................................... 62 73
1.4 Outras receitas operacionais ................................................................. 1.773 4.087
1.5 Não operacionais ................................................................................... 2
2 – Despesas .............................................................................................. 1.834 5.907
2.1 Despesas de intermediação financeira .................................................. 577
2.2 Outras despesas operacionais .............................................................. 1.834 5.322
2.3 Não operacionais ................................................................................... 8
3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros ................................... 144 844
3.1 Materiais, energia e outros ................................................................... 43 549
3.2 Outros .................................................................................................... 101 295
3.2.1 Propaganda, promoções e publicidade ............................................... 51 45
3.2.2 Processamento de dados .................................................................... 3
3.2.3 Serviços técnicos especializados ....................................................... 31 233
3.2.4 Taxas e emolumentos bancários ......................................................... 19 14
4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ...................................................... 10.015 7.920
5 – Depreciação e amortização ................................................................. (534)
5.1 Superveniência de depreciação ............................................................. (534)
6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4–5) ............... 10.015 8.454
7 – Valor adicionado a distribuir (5 +6) .................................................. 10.015 8.454
8 – Distribuição do valor adicionado ...................................................... 10.015 8.454
8.1 Pessoal, encargos e participações ..................................................... 51 48

8.1.1 Remuneração direta ......................................................................... 29 24
8.1.2 Benefícios ........................................................................................ 16 15
8.1.3 Encargos ......................................................................................... 6 9

8.2 Impostos, contribuições e taxas ....................................................... 4.279 4.105
8.2.1 Federais ........................................................................................... 4.275 4.101
8.2.2 Municipais ....................................................................................... 4 4

8.3 Remuneração de capitais de terceiros .............................................. 13 12
8.3.1 Aluguéis ........................................................................................... 13 12

8.4 Remuneração de capitais próprios ................................................... 5.672 4.289
8.4.1 Lucros retidos do semestre .............................................................. 5.672 4.289

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

2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre ...................................................................... 5.672 4.289
Ajuste ao resultado .................................................................................. 280 (241)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............................................ (33)
Imposto de renda e contribuição social diferidos ......................................... 940 722
Provisão para contingências ....................................................................... (660) (1.464)
Superveniência/Insuficiência de depreciação .............................................. 534
Lucro líquido ajustado ............................................................................ 5.952 4.048
Variação de ativos e passivos

Aplicações em depósitos interfinanceiros ................................................. (328.269) 195.392
Títulos e valores mobiliários ..................................................................... 323.809 (200.623)
Operações de arrendamento mercantil ..................................................... (501)
Outros créditos ......................................................................................... 406 3.501
Outros valores e bens ............................................................................... (34)
Outras obrigações .................................................................................... 3.034 2.528

Caixa gerado nas operações .................................................................... 4.932 4.311
Imposto de renda e contribuição social pagos .......................................... (4.987) (4.403)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais ............................. (55) (92)
Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa ................................ (55) (92)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre ................................... 477 475
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre ..................................... 422 383

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NOTA 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.
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS POLÍTICAS
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 08/08/2019.
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) 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.
(e) 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; (f)
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, 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; (g) Redução do valor recuperável de ativos
(impairment) - Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão
avaliados por valor não recuperável.
Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não apresentaram
obsolescência evidente e ou danos físicos e ainda desempenho econômico menor que a expectativa
indicada.
Em 30 de junho de 2019 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos; (h) 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; (i) 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 30 de junho de 2019, a
taxa de câmbio aplicável era: US$1,00 = R$3,8322 (em 30/06/2018 - US$ 1,00 = R$3,8558); (j) 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 9);
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 9).
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 9); (k) 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; e (l) 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.
NOTA 3 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
O saldo de caixa e equivalentes de caixa do BMG Leasing pode ser apresentado como segue:

2019 2018
Caixa e saldos em bancos .................................................................. 422 383
Total ................................................................................................. 422 383

NOTA 4 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
2019 2018

Aplicações em depósitos interfinanceiros ............................................ 334.076 107.167
Total ................................................................................................ 334.076 107.167
Circulante ......................................................................................... 334.076 105.444
Não circulante .................................................................................. 1.723

NOTA 5 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS: Em 30 de junho de 2019, a BMG Leasing S.A. não
possuía títulos e valores mobiliários, em 30 de junho 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 ............................. 01/03/2021 22.333 213.939 213.935 (4)
Total - 2018 ................. 22.333 213.939 213.935 (4)
Não circulante ............ 22.333 213.939 213.935 (4)
NOTA 6 - OUTROS CRÉDITOS - DIVERSOS

2019 2018
Créditos tributários (i) ........................................................................ 9.398 12.322
Devedores por depósitos em garantia (ii) ............................................ 4.517 3.807
Impostos a compensar (iii) ................................................................. 21.285 21.320
Devedores diversos – país .................................................................. 229 210
Total ................................................................................................ 35.429 37.659
Circulante ......................................................................................... 1.097 21.469
Não-Circulante ................................................................................ 34.332 16.190
(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 14 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 9. (iii) O saldo de Impostos e
contribuições a compensar são compostos basicamente por,  montantes desembolsados a título de
antecipações de imposto de renda e contribuição social de R$408 (2018 - R$700), efetuadas de acordo
com a legislação fiscal vigente e, R$13.002 (2018 - R$12.745) referentes aos valores 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..
NOTA 7 - INVESTIMENTOS
Participação na Cinpar Holdings S.A. (sediada no Panamá) que pode ser demonstrada como segue:

Cinpar Holdings S.A.
2019 2018

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 (2018 – R$11.543) em subconta do investimento em decorrência da expectativa de não
realização do investimento.
NOTA 8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
(a) Fiscais e previdenciárias

2019 2018
Provisão para imposto de renda e contribuição social a recolher .......... 2.797 3.008
Outros impostos e contribuições a recolher ........................................ 63 144
Provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos (i) ....... 249 364
Total ................................................................................................ 3.109 3.516
Circulante ......................................................................................... 2.860 3.152
Não-Circulante ................................................................................ 249 364
(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 14(a), a serem incluídos na
base de cálculo dos referidos tributos por ocasião da exigibilidade dos mesmos; (b) Diversas
Referem-se substancialmente a saldo de provisão relacionadas a causas de natureza cível, trabalhista e
fiscais no montante de R$11.789 (2018 – R$11.693). Vide Nota 9.
NOTA 9 - 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(j).
A Administração da BMG Leasing entende que a provisão constituída é suficiente para atender perdas
decorrentes dos respectivos processos.

2019
Depósitos

Judiciais Provisões
Contingências tributárias e previdenciárias .......................................... 3.431 1.303
Contingências trabalhistas ................................................................... 513 10.106
Reclamações cíveis ............................................................................. 573 380
Total ................................................................................................... 4.517 11.789

2018
Depósitos

Judiciais Provisões
Contingências tributárias e previdenciárias .......................................... 2.844 27
Contingências trabalhistas ................................................................... 546 10.741
Reclamações cíveis ............................................................................. 417 925
Total ................................................................................................... 3.807 11.693
Movimentação

Provisão
Depósitos

Judiciais Tributária Trabalhista Cíveis Total
Saldo em 01/01/2019 ........................ 4.062 633 9.885 611 11.129
Adições ............................................. 477 670 1.594 1 2.265
(Baixas) ............................................ (22) (1.373) (232) (1.605)
Saldo em 30/06/2019 ........................ 4.517 1.303 10.106 380 11.789
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:

2019 2018
Tributárias ......................................................................................... 7.697 9.522
Cível ................................................................................................ 611 92
Total ................................................................................................ 8.308 9.614
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
6(iii), o valor de R$13.002 (2018 – R$12.745), que deverá ser compensado dentro dos prazos da
legislação vigente.
NOTA 10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (a) Capital social - Em 30 de junho de 2019, 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.
Em 30 de abril de 2019, o Banco BMG renunciou aos valores referentes aos Dividendos propostos
devidos pela BMG Leasing, no montante de R$6.588, revertidos na forma de constituição de reservas
estatutárias.
NOTA 11 - RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

2019 2018
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............................................... 2.134 9.308
Títulos e valores mobiliários ............................................................... 8.024 624
Total ................................................................................................ 10.158 9.932

NOTA 12 - OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
2019 2018

Outras receitas operacionais
Variação monetária ............................................................................ 56 1.025
Reversão de provisões operacionais (i) .............................................. 1.591 1.819
Recuperação de encargos e despesas ............................................... 1.108
Atualização de impostos a compensar ................................................. 126 135
Total ................................................................................................. 1.773 4.087

Outras despesas operacionais
Despesas de cobrança ....................................................................... (109)
Despesas de provisões operacionais (i) ............................................. (1.834) (5.198)
Outras ............................................................................................... (15)
Total ................................................................................................ (1.834) (5.322)
(i) As rubricas registram, basicamente, reversões e constituições de contingências fiscais, cíveis e
trabalhistas (Nota 9).
NOTA 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
Os principais saldos mantidos com o Banco BMG S.A. podem ser demonstrados como segue:

Ativo (Passivo) Receita (Despesa)
2019 2018 2019 2018

Disponibilidades
Banco BMG S.A. ........................................................ 76 35
Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ........................................................ 334.076 107.167 2.134 9.308
Outras obrigações
Banco BMG S.A. ........................................................ (6.588)
Em junho de 2019, a BMG Leasing S.A. contratou seguro garantia com prêmios no montante de R$2
com a BMG Seguros S.A.
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(l), 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 - De acordo com o disposto na
Resolução nº 4.693, a partir de janeiro de 2019, as instituições financeiras podem realizar operações de
crédito com partes relacionadas, mediante o atendimento de condições e limites definidos pela citada
resolução. Dessa forma, o Banco BMG, controlador da BMG Leasing, estabeleceu política para
realização de operações de crédito com partes relacionadas, devidamente aprovada pelo Conselho de
Administração e formalizada em documento especifico mantido à disposição do Banco Central do
Brasil.; iii) Participação acionária -  O controlador Banco BMG S.A. possui a seguinte participação
acionária na controlada BMG Leasing em 30 de junho de 2019:

Ações ordinárias (mil)
Quantidade %

Controladora ..................................................................... 229.126 99,99
Outros .............................................................................. 31 0,01
Total ................................................................................ 229.157 100,00
NOTA 14 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(a) Imposto de renda e contribuição social diferidos

2019 2018
No realizável a longo prazo (vide Nota 6)
Créditos Tributários:
- Sobre adições temporárias ............................................................... 5.626 5.611
- Sobre prejuízos fiscais / base negativa ............................................. 3.772 6.711
Total ................................................................................................ 9.398 12.322
A Leasing adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre as diferenças
temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 30 de junho de 2019, esses saldos possuem as
seguintes características:
A Leasing possui, no semestre findo em 30/06/2019, prejuízo fiscal para fins Imposto de renda no montante de
R$11.904 (30/06/2018 – R$18.041) e base negativa de contribuição social no montante de R$5.306 (30/06/
2018 – R$11.280), 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 semestre findo em 30 de junho de 2019 pode ser
demonstrada como segue:

Prejuízos
Adições fiscais/base

temporárias negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2019 ........................ 5.363 4.976 10.339
Constituição ................................................ 357 357
(Reversão) / (Utilização) ............................. (94) (1.204) (1.298)
Saldo final em 30/06/2019 .......................... 5.626 3.772 9.398

Prejuízos
Adições fiscais/base

temporárias negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2018 ........................ 5.036 8.007 13.043
Constituição ................................................ 1.331 1.331
(Reversão) / (Utilização) ............................. (756) (1.296) (2.052)
Saldo final em 30/06/2018 .......................... 5.611 6.711 12.322
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

2019 2018
Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda social de renda social

Resultado antes do imposto de
renda e da contribuição social ....... 9.431 9.431 7.903 7.903

Adições (exclusões) permanentes:
Outros .................................................. (2) 3 356
Base de cálculo ................................... 9.429 9.434 7.903 8.259
Alíquota base ........................................ (1.414) (1.415) (1.186) (1.652)
Alíquota adicional .................................. (931) (778)
Incentivos fiscais ................................... 1 2
Despesa com imposto de renda

e contribuição social ....................... (2.344) (1.415) (1.962) (1.652)
(c) Expectativa de realização
Exercícios Expectativa de realização por período
2019 ....................................................................................... 2.000
2020 ....................................................................................... 3.348
2021 ....................................................................................... 1.606
2022 ....................................................................................... 1.147
2023 a 208 .............................................................................. 1.297
Total ..................................................................................... 9.398
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Ainda assim, é pouco 
conhecida entre os ci-
dadãos. Justamente por 

isso, amplo processo de cons-
cientização vem sendo promo-
vido por entidades médicas, 
como a Academia Brasileira 
de Neurologia (ABN) perma-
nentemente, com ênfase em 
todo mês de agosto, batizado 
de Agosto Laranja.

A ideia é criar laços entre as 
pessoas afetadas pela Esclerose 
Múltipla e as pessoas envolvi-
das na investigação científi ca e 
social sobre a doença. 

A esclerose múltipla é uma 
enfermidade neurológica au-
toimune e pode afetar diversas 
partes do sistema nervoso cen-
tral (cérebro, cerebelo, tronco 
cerebral e medula).

“Dependendo da área afeta-
da, o paciente pode ter altera-
ção da visão, amortecimento ou 
perda de força em uma parte do 
corpo, entre outros sintomas. 
Estes sinais duram mais de 24 
horas e nós os denominamos 
como surto, que são a carac-
terística da doença”, destaca 

Esclerose múltipla já 
afeta 40 mil brasileiros

A esclerose múltipla afeta 40 mil brasileiros na faixa etária mais ativa da vida – entre 20 e 40 anos são 
afetados pela Esclerose Múltipla (EM)

Metro1

a neurologista Mônica Parolin, 
membro da Academia Brasileira 
de Neurologia (ABN).  

Ela informa  que o diagnós-
tico é de extrema importância 
para dar início ao tratamento 
o mais rápido possível. Atual-
mente existem vários tipos de 
tratamento, no entanto, a indi-
cação de qual deles melhor se 

adequa a determinado paciente 
depende das especifi cidades de 
cada paciente, pois são muitas 
variáveis e a decisão deve ser 
tomada entre o neurologista e 
o enfermo.

“É preciso lembrar que a maio-
ria dos pacientes possui uma vida 
normal ou bem próxima disso. É 
imprescindível conscientização 

da população e da classe médica 
para a doença que ainda não tem 
cura, mas tem tratamento e pode 
ser controlada, principalmente no 
início”, ressalta a neurologista. 
“Hoje as pesquisas são inúmeras 
e eu falo sempre aos meus pacien-
tes que é expressamente proibido 
não ter esperança”, conclui, Mô-
nica Parolin (AI/ABN).

É preciso lembrar que a maioria dos pacientes possui uma vida normal ou bem próxima disso.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTA 15 - 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 Riscos 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.

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 30 de junho de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BMG Leasing S.A. –
Arrendamento Mercantil em 30 de junho de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos

independentes em relação à 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
semestre 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 semestre findo em 30 de junho de 2019 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.

Reconhecimento do crédito tributário (Notas explicativas 2.1k, 6 e 14)
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 semestre findo em 30 de junho de 2019,
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 corrente, e que, dessa maneira constituem os principais
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que
lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 8 de agosto de 2019

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

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

Continuação...

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
Conglomerado 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

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84

Carta de Renúncia
Eu, Roberto Martin de Souza Rubim, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.367.626 SSP/SP,
inscrito no C.P.F. sob o nº 114.270.988-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial nesse mesmo
município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Cor-
porate Towers, CEP 04543-907, por meio da presente, renuncio, nesta data, de forma unilateral, irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor sem de-
signação específica da Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A, sociedade anônima de capital fechado, seguradora, sediada na Cidade de São Pau-
lo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio
São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 08.279.191/0001-84 (a “Companhia”), sendo que tal renúncia gera e opera
efeitos imediatos. São Paulo, 18 de junho de 2019. Roberto Martin de Souza Rubim. Recebida pela Companhia em 18 de junho de 2019. Nome:
Alessandro Deodato - Cargo: Chief Executive  Officer. Emmanuel Pelege - Diretor Financeiro e Atuarial. JUCESP nº 357.070/19-7 em 04/07/2019. 
Gisela Simiema Ceschin -  Secretária  Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08

Carta de Renúncia
Eu, Roberto Martin de Souza Rubim, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.367.626
SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob o nº  114.270.988-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º  andar, conjunto 81, parte, Vila Nova 
Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, por meio da presente, renuncio, nesta data, de forma unilateral,
irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor sem designação específica da Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, sociedade anônima de 
capital fechado, seguradora, sediada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre 
Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, inscrita no C.N.P.J. sob o 
nº 03.546.261/0001-08 (a “Companhia”), sendo que tal renúncia gera e opera efeitos imediatos. São Paulo, 18 de junho de 2019. Roberto 
Martin de Souza Rubim. Recebida pela Companhia em 18 de junho de 2019. Nome: Alessandro Deodoro - Cargo: Chief Executive Officer; 
Emmanuel Pelege - Diretor Financeiro e Atuarial. JUCESP nº 344.900/19-8 em 01/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NCVP Participações Societárias S/A
C.N.P.J. nº 07.278.168/0001-02

Carta de Renúncia
Eu, Roberto Martin de Souza Rubim, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.367.626
SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob o nº 114.270.988-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço 
comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova
Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, por meio da presente, renuncio, nesta data, de forma unilateral, 
irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor sem designação específica da NCVP Participações Societárias S/A, sociedade anônima de
capital fechado, sediada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul,
8º  andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, inscrita no C.N.P.J. sob o
nº 07.278.168/0001-02 (a “Companhia”), sendo que tal renúncia gera e opera efeitos imediatos. São Paulo, 18 de junho de 2019. Roberto 
Martin de Souza Rubim. Recebida pela Companhia em 18 de junho de 2019. Nome: Alessandro Deodato - Cargo: Chief Executive Officer. 
Emmanuel Pelege - Diretor Financeiro e Atuarial. JUCESP nº 344.920/19-7 em 01/07/2019. Gisela Simiema Ceschin -  Secretária Geral.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SEXTA-FEIRA, 09 DE AGOSTO DE 2019

PRÊMIO POR DESEMPENHO
Empresa que efetua pagamento a título de “premiação” em holerite 
tem incidência de encargos, reflete nas férias, 13º salário, horas extras e 
rescisão? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE FALTAR 01 DIA NA SEMANA A EMPRESA PODE 
DESCONTAR 02 DIAS?  

O procedimento de descontar o RSR (totalizando 2 dias) será possível 
se previsto expressamente em contrato de trabalho, ou se a empresa 
já possui o hábito do desconto, conforme artigo 468 da CLT.

ALTERAÇÃO DO BENEFÍCIO DO VT
Empresa pretende alterar o vale-transporte com vale-combustível, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO RETORNOU AO TRABALHO
Funcionário recluso foi libertado por meio de recurso, como proceder 
para o retorno ao trabalho, podemos efetuar a rescisão? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE REDUZIR 20 HORAS SEMANAIS, A PEDIDO DO 
FUNCIONÁRIO, PARA TRABALHAR EM OUTRO LUGAR?  

Esclarecemos que qualquer alteração contratual é possível com a 
anuência das partes e desde que não resulte em prejuízo ao empre-
gado. Desta forma, a redução da jornada de trabalho é permitida, 
mas não poderá haver redução salarial, salvo com a anuência do 
sindicato. Base Legal – Art.468 da CLT e Art.7, VI da CF.

ALTERAR A MODALIDADE DE CONTRATO
Empresa possui funcionário na modalidade de contrato intermitente, 
entretanto deseja alterar para contrato indeterminado, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DO PRODUTOR RURAL
Quais os percentuais de INSS incidentes sobre a folha de pagamento do pro-
dutor rural pessoa física? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

O Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MP-SP) 
pediu o arquivamento, por 
falta de provas, do inquérito 
sobre as acusações de estupro 
e agressão feitas pela mo-
delo Najila de Souza contra 
o jogador Neymar Júnior. O 
arquivamento da investigação 
agora depende de uma decisão 
judicial da Vara de Violência 
Doméstica, que deve ser to-
mada em cinco dias. 

“Decidimos pelo arquiva-
mento do processo por não 
haver provas sufi cientes do 
que foi alegado pela vítima 
protegida. É importante dei-
xar claro que o arquivamento 
do inquérito policial não 
implica em absolvição do 
acusado. Isso porque, com 
o arquivamento por falta de 
provas, o inquérito policial 
pode ser reaberto a qualquer 
momento, desde que surjam 
novas provas”, disse a promo-
tora de Justiça Flávia Merlini, 
da área de Enfrentamento de 
Violência Doméstica.

De acordo com o MP-SP, os 
exames feitos pelo Instituto 
Médico Legado (IML) não 
apontaram nenhum tipo de 
lesão em Najila, com exceção 
de um ferimento no dedo. “O 

MP pede arquivamento de 
inquérito contra Neymar

MP entendeu que a agressão 
narrada pela vítima fazia parte 
de um contexto. Das provas 
analisadas, não se apurou o 
que seria um crime [de agres-
são] a ser apurado à parte. 
Mesmo porque todos os laudos 
ofi ciais feitos pelo IML não 
constataram nenhuma lesão 
corporal na vítima, a não ser no 
dedo”, explicou a promotora.

Flávia Merlini ressaltou que 
a denúncia da modelo foi en-
fraquecida em razão de Najila 
não ter entregue à Justiça o 
aparelho celular no qual ela 
dizia ter provas do estupro. 
“Ela mencionou o tempo todo 
que as provas que tinha dos 
fatos que noticiou estavam 
nessas fi lmagens do celular 
dela, só que esse celular ela 
se negou a entregar em um 
primeiro momento e, num 
segundo momento, ela disse 
que tinha desaparecido”. 

No último dia 29, a delegada 
Juliana Lopes Bussacos, titu-
lar da 6ª Delegacia de Defesa 
da Mulher, encerrou as inves-
tigações sobre as acusações de 
estupro e agressão feitas pela 
modelo Najila de Souza con-
tra Neymar Júnior. A polícia 
decidiu não indiciar o jogador 
pelos supostos crimes(ABr).

HMKY Empreendimentos 
Participações Administração S/A

CNPJ/MF nº 01.095.204/0001-16
Aviso aos Acionistas

Estão à disposição dos senhores acionistas, na sede 
social da empresa, situada na Alameda Ribeirão Preto 
nº 401, sala 3, Bela Vista, São Paulo, cópia das demons-
trações financeiras relativas ao exercício social findo em 
31/12/2018, nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76. 
São Paulo, 08 de agosto de 2019. Henry Maksoud Neto 
– Diretor Presidente. (09, 10 e 13/08/2019)

AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. CNPJ 54.828.736/0001-81 
- NIRE 353.0010863-9 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, 
realizada em 17/04/2019 - Data, Hora e Local: 17/04/2019, às 
09h, na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 
113, nesta Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e 
no jornal Empresas & Negócios dos dias 19, 20 e 21/03/2019. 
Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social 
com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. 
Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a 
ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. Delibe-
rações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os 
legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da admi-
nistração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.18, 
publicados no DOESP e no jornal Empresas & Negócios do dia 
03/04/2019, tendo os acionistas sido avisados de que referidos 
documentos se encontravam à disposição através de publicações 
insertas nos mesmos jornais, nos dias 19, 20 e 21/03/2019; e, 2. 
fixar em R$ 0,00 o valor global dos honorários mensais a serem 
percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. 
Encerramento: nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente de-
clarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em 
forma sumária. São Paulo, 17/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, 
Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p. Guilher-
me Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; 
Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p. Lenira Pereira de 
Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias 
Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rober-
to Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilher-
me Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Glicínea 
Empreendimentos e Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Limantos Partici-
pações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Aze-
vedo Soares Giorgi; Refinaria Nacional de Sal S.A., p. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e, Yajna 
Participações e Empreendimentos Ltda., p. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é 
cópia fiel da original. São Paulo, 17/04/2019. Guilherme Aze-
vedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa, Antonio Carlos de 
Sant’Anna - Secretário. JUCESP 320.799/19-0 em 13/06/2019.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/07/2019
Data e horário: às 14 hs do dia 20/07/2019. Local: sede social, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, no 14.171, 11º andar,
conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, CEP 04794-000. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e Secretária: Sra. Gabriela de Magalhães
Gabriel Doubek. Presença: Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (“MGEB”), acionistas representando a
totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). Convocação: dispensada. Ordem do dia:
deliberar sobre: (i) a reeleição do Sr. Taira Nozaki para o cargo de membro do Conselho de Administração; Deliberações Tomadas
por Unanimidade: (i) a reeleição do Sr. Taira Nozaki, (RNE) n° V189384-F DELEMIG/RJ e CPF/MF nº 004.627.509-65, para o cargo
de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 3 anos a contar da presente data. O conselheiro ora reeleito
declara, sob pena da lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade, e assina o respectivos Termo de Posse no devido livro societário. O membro do Conselho de
Administração aqui reeleito, renuncia ao direito de ser remunerado, pois já é remunerado por outras empresas do grupo; Lavratura e
Leitura da Ata: foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em três vias de igual forma e teor, para
um só efeito. São Paulo, 20/07/2019. (aa) Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária de
Mesa; Acionistas Presentes: Mitsui & CO., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, por seus
Diretores Sr. Hiroki Toko, Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Gabriela
de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária. JUCESP n° 422.781/19-8 em 05/08/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 13.727.348/0001-27 - NIRE 35.225.442.409

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 08 de Agosto de 2019.
Data, Hora e Local: 08/08/2019, 10h, sede, São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4° andar, conjunto 
41, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: 100% do capital social da Sociedade. Mesa: Presidente: Abrão 
Muszkat , Secretário: David Rubinsohn. Ordem do Dia e Deliberações por Unanimidade, reduzir proporcionalmente às quo-
tas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 12.500.000,00, o capital social atual da empresa é de R$ 110.000.000,00 
e após a redução será R$ 97.250.000,00. Encerramento: Nada mais. SP, 08/08/2019. Mesa: Abrão Muszka - Presidente; 
David Rubinsohn - Secretário. Sócios: You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat-Diretor Presidente; 
David Rubinsohn-Diretor; Paladin YI Homes Investors (Brazil) II, LLC (p.p) Ricardo José da Silva Raoul - Procurador.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Conglomerado Financeiro Banco

Nota 2019 2018 2019 2018
Ativo
Circulante .......................................................................................... 10.332.503 10.718.634 10.390.567 10.501.895
Disponibilidades ............................................................................... 65.512 25.871 56.349 21.179
Aplicações interfinanceiras de liquidez .......................................... 5 915.295 1.647.485 1.151.185 1.647.485
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 6 e 7 35.966 97.227 35.966 149.333
Relações interfinanceiras e interdependências ............................. 41.115 18.064 40.731 17.428
Operações de crédito ........................................................................ 8 8.066.067 7.469.758 7.999.535 7.263.368

Operações com características de concessão de crédito ............... 8.519.273 7.974.954 8.429.131 7.757.287
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................ (453.206) (505.196) (429.596) (493.919)

Outros créditos ................................................................................. 9 1.026.821 1.332.865 926.674 1.278.134
Outros valores e bens ...................................................................... 181.727 127.364 180.127 124.968

Bens não de uso próprio ................................................................. 10(a) 64.153 57.089 64.047 56.919
Despesas antecipadas .................................................................... 10(b) 117.574 70.275 116.080 68.049

Não circulante ................................................................................... 6.998.528 5.451.729 8.779.916 7.260.951
Realizável a longo prazo .................................................................. 6.347.508 4.777.610 5.614.305 4.163.257
Aplicações interfinanceiras de liquidez .......................................... 5 4.098 5.557 4.098 5.557
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 6 e 7 2.089.908 1.204.964 2.063.860 966.585
Operações de crédito ........................................................................ 8 1.338.900 813.258 1.013.391 813.258

Operações com características de concessão de crédito ............... 1.391.485 866.918 1.064.341 866.918
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................ (52.585) (53.660) (50.950) (53.660)

Outros créditos ................................................................................. 9 2.845.108 2.633.575 2.463.462 2.257.601
Outros valores e bens ...................................................................... 69.494 120.256 69.494 120.256

Despesas antecipadas .................................................................... 10(b) 69.494 120.256 69.494 120.256
Permanente ....................................................................................... 651.020 674.119 3.165.611 3.097.694
Investimentos ................................................................................... 234.114 132.583 3.062.496 3.014.989
Participações em coligadas e controladas

No exterior ...................................................................................... 11 192.412 191.779
No país ........................................................................................... 11 232.924 131.967 2.868.894 2.822.594
Outros investimentos ....................................................................... 1.190 616 1.190 616

Imobilizado de uso ........................................................................... 12 103.115 82.542 103.115 82.542
Imobilizado de uso .......................................................................... 257.001 181.486 257.001 181.486
Depreciação acumulada .................................................................. (153.886) (98.944) (153.886) (98.944)

Intangível ........................................................................................... 313.791 458.994 163
Ágio na aquisição de controladas ................................................... 13 1.450.412 1.450.412
Amortização acumulada de ativos intangíveis .................................. 13 (1.136.621) (991.581)
Outros ............................................................................................. 163 163

Total do Ativo ................................................................................... 17.331.031 16.170.363 19.170.483 17.762.846

Conglomerado Financeiro Banco
Nota 2019 2018 2019 2018

Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante .......................................................................................... 4.584.166 4.664.787 6.435.691 6.267.672
Depósitos .......................................................................................... 2.255.401 2.785.585 4.121.351 4.392.815

Depósitos à vista ............................................................................. 50.574 33.735 50.988 34.291
Depósitos interfinanceiros .............................................................. 14(a) 5.072 829 1.870.608 1.607.511
Depósitos a prazo ........................................................................... 14(b) 2.199.755 2.751.021 2.199.755 2.751.013

Captações no mercado aberto - carteira própria ........................... 2.996 6.796 15.496
Recursos de aceites e emissão de títulos ...................................... 15 201.361 417.381 201.361 417.381
Relações interfinanceiras ................................................................. 128.054 92.649 127.979 92.573
Obrigações por empréstimos e repasses ....................................... 16 58.007 60.304 58.007 60.304

Repasse país – instituições oficiais ................................................ 28.494 20.271 28.494 20.271
Empréstimos no exterior ................................................................. 29.513 40.033 29.513 40.033

Instrumentos financeiros derivativos ............................................ 7 30.252 60.510 30.252 60.510
Outras obrigações ............................................................................ 1.911.091 1.245.362 1.889.945 1.228.593

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ..................... 16.361 14.567 16.361 14.567
Sociais e estatutárias ..................................................................... 89.854 737 89.854 737
Fiscais e previdenciárias ................................................................ 17(a) 41.049 33.833 19.709 16.949
Negociação e intermediação de valores .......................................... 1.387 1.387
Diversas ......................................................................................... 17(b) 1.762.440 1.196.225 1.762.634 1.196.340

Não circulante – Exigível a longo prazo ......................................... 10.047.016 8.804.078 10.034.978 8.793.710
Depósitos .......................................................................................... 14 7.544.375 5.964.237 7.544.375 5.965.960

Depósitos interfinanceiros .............................................................. 14(a) 60.678 60.678 1.723
Depósitos a prazo ........................................................................... 14(b) 7.483.697 5.964.237 7.483.697 5.964.237

Recursos de aceites e emissão de títulos ...................................... 15 399.557 161.972 399.557 161.972
Obrigações por empréstimos e repasses ....................................... 16 482.752 459.005 482.752 459.005

No País – Outras Instituições .......................................................... 482.752 459.005 482.752 459.005
Instrumentos financeiros derivativos ............................................ 7 54.910 59.404 54.910 59.404
Outras obrigações ............................................................................ 1.565.422 2.159.460 1.553.384 2.147.369

Fiscais e previdenciárias ................................................................ 17(a) 63.254 41.355 63.005 40.957
Diversas ......................................................................................... 17(b) 1.502.168 2.118.105 1.490.379 2.106.412

Total do Passivo ............................................................................... 14.631.182 13.468.865 16.470.669 15.061.382
Patrimônio Líquido administrado pela controladora ................... 2.699.849 2.701.498 2.699.814 2.701.464
Participação de acionistas não controladores ............................... 35 34
Patrimônio Líquido .......................................................................... 19 2.699.814 2.701.464 2.699.814 2.701.464
Capital social - De domiciliados no país ............................................. 2.542.571 2.542.571 2.542.571 2.542.571
Reservas de lucros ............................................................................. 168.457 153.761 168.457 153.761
Ajuste de avaliação patrimonial ........................................................... (11.214) 5.132 (11.214) 5.132
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido .................................... 17.331.031 16.170.363 19.170.483 17.762.846

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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Conglomerado financeiro Banco
Nota 2019 2018 2019 2018

Receitas da intermediação financeira ............................................. 1.685.242 1.492.138 1.659.828 1.445.899
Operações de crédito .......................................................................... 20(a) 1.569.807 1.398.889 1.549.718 1.354.449
Operações de arrendamento mercantil ................................................ 20(a) (33)
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ..................... 20(b) 115.435 93.282 110.110 91.450
Despesas da intermediação financeira ........................................... 20(c) (618.781) (653.336) (669.085) (705.142)
Captação no mercado .......................................................................... (616.417) (801.260) (666.721) (853.066)
Operações de empréstimos e repasses ............................................... (18.404) (24.514) (18.404) (24.514)
Resultado com instrumentos financeiros derivativos ........................... 16.040 172.438 16.040 172.438
Resultado da intermediação financeira antes do crédito para

liquidação duvidosa ..................................................................... 1.066.461 838.802 990.743 740.757
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .................................... 8(f) (290.307) (278.247) (271.606) (269.351)
Recuperação de crédito baixado para prejuízo .................................... 8(f) 72.355 116.697 72.045 116.363
Resultado bruto da intermediação financeira ............................... 848.509 677.252 791.182 587.769
Outras receitas (despesas) operacionais ....................................... (647.481) (530.953) (619.718) (463.965)
Receitas de prestação de serviços ...................................................... 21 18.749 23.500 18.739 23.500
Despesas de pessoal .......................................................................... 22(a) (90.798) (77.933) (90.746) (77.885)
Outras despesas administrativas ......................................................... 22(b) (359.441) (291.669) (358.289) (289.855)
Despesas tributárias ........................................................................... 23 (50.489) (46.285) (49.930) (43.183)
Resultado de participações em coligadas e controladas ..................... 11 (11.241) 2.614 32.847 60.034
Outras receitas operacionais .............................................................. 24 98.000 69.349 77.208 65.094
Outras despesas operacionais ............................................................ 24 (252.261) (210.529) (249.547) (201.670)
Resultado operacional ..................................................................... 201.028 146.299 171.464 123.804
Resultado não operacional .............................................................. (50) (7.352) (48) (7.346)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações ..... 200.978 138.947 171.416 116.458
Imposto de renda ................................................................................. 25(c) (22.635) (18.965) (9.164) (10.056)
Contribuição social ............................................................................. 25(c) (13.120) (14.498) (5.123) (7.309)
Ativo fiscal diferido .............................................................................. 25(c) (13.534) (11.637) (5.440) (5.246)
Participação nos lucros ....................................................................... (12.804) (17.807) (12.804) (17.807)
Lucro líquido antes da participação dos acionistas não

controladores ............................................................................... 138.885 76.040 138.885 76.040
Lucro líquido do semestre .............................................................. 138.885 76.040 138.885 76.040
Lucro líquido por lote de mil ações ................................................ R$ 0,28 R$3.021,18

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

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

Continua...

Capital Reserva de lucros

Ajuste de Lucros/
avaliação Prejuízos

Realizado A Integralizar Legal Estatutária Outras patrimonial acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 2.504.477 71.827 7.048 (11.451) 2.571.901
Capital a homologar .......................... 38.094 38.094
Variação do ajuste a valor de mercado 16.583 16.583
Lucro líquido do semestre ................. 76.040 76.040
Destinação do lucro líquido:

Constituição de reservas ................ 3.802 72.238 (76.040)
Utilização de reservas .................... (1.154) (1.154)

Saldos em 30 de junho de 2018 ..... 2.504.477 38.094 75.629 72.238 5.894 5.132 2.701.464

Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.542.571 80.365 22.620 5.894 (11.159) 2.640.291
Variação do ajuste a valor de mercado (55) (55)
Lucro líquido do semestre ................. 138.885 138.885
Destinação do lucro líquido:

Constituição de reservas ................ 6.944 131.941 (138.885)
Provisão juros sobre capital próprio
(nota 19) ......................................... (79.307) (79.307)

Saldos em 30 de junho de 2019 ..... 2.542.571 87.309 75.254 5.894 (11.214) 2.699.814

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

A Administração do Banco BMG S.A. e de suas Controladas (“BMG”), em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis às instituições
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresenta as Demonstrações Financeiras do semestre findo em 30 de junho de 2019,
juntamente com o relatório dos auditores sobre as Demonstrações Financeiras.
Banco BMG
Com 89 anos de sólida presença no mercado financeiro, o banco se destaca por sua eficiência operacional impulsionada pela tecnologia, sua força de
vendas 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 3,8 milhões de clientes, oferecendo ao varejo: cartão de crédito consignado, crédito pessoal com débito em conta, ambos
com foco em aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos 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 primeiro semestre de 2019 foi de R$ 139 milhões, comparado a R$ 76 milhões no primeiro semestre de 2018. O Retorno sobre o
Patrimônio Líquido Médio (ROAE) atingiu 10,7% ao ano no primeiro semestre de 2019, comparado 5,9% no mesmo período do ano anterior, 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$1.450 milhões fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura. Excluindo o efeito da amortização do ágio, o Lucro Líquido no primeiro semestre de 2019 foi de R$ 182 milhões e o Retorno sobre
Patrimônio Líquido Médio (ROAE) de 15,4% ao ano.
O Patrimônio Líquido consolidado em 30 de junho de 2019 atingiu o valor de R$ 2.700 milhões.
O índice de capitalização ponderado pelo risco dos ativos (Índice de Basileia) correspondeu a 13,6%.
Em 30 de junho de 2019, o Banco atingiu R$ 124 milhões em Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas e Subordinadas, captadas ao longo do semestre, das
quais R$ 86 milhões já foram autorizadas pelo BACEN e estão compostas no cálculo de capital. Com a autorização do montante remanescente, a Basileia
seria de 13,9%.
A carteira total de operações de crédito encerrou 30 de junho de 2019 com saldo de R$ 10.261 milhões, representando um aumento de 12,8% em
comparação ao mesmo período de 2018. O principal produto do Banco, o cartão de crédito consignado, apresentou crescimento de 11,0% em 12 meses,
atingindo R$ 7.553 milhões, sendo que 82,5% são para clientes aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos federais.
A captação total encerrou o 2T19 com saldo de R$12.723 milhões, representando um aumento de 7,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.  A
principal fonte de captação, o Certificado de Depósito Bancário (CDB), representa 76,1% do funding e cresceu 13,4% nos últimos 12 meses.
Em 30 de junho de 2019, os investimentos do BMG em controladas totalizou R$ 233 milhões.

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
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, no período findo em 30 de junho de 2019, o Banco BMG 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.
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, 08 de agosto de 2019.

Conglomerado financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre ............................................................................ 138.885 76.040 138.885 76.040
Ajuste ao Lucro líquido ................................................................................. 423.899 717.851 353.331 646.054
Depreciações .................................................................................................... 12.049 8.930 12.049 8.930
Baixa de imobilizado .......................................................................................... 9.676 9.676
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .................................................. 290.307 278.247 271.606 269.351
Amortizações ..................................................................................................... 843 549 843 549
Imposto de renda e contribuição social diferidos ............................................... 13.534 11.637 5.440 5.246
Resultado de equivalência patrimonial .............................................................. 11.241 (2.614) (32.847) (60.034)
Ajuste de marcação a mercado hedge de fluxo de caixa .................................... (273) 16.783 (273) 16.783
Variação cambial de títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras

de liquidez .................................................................................................... 1.408 (6.065) 1.408 (6.065)
Variação cambial de captações ......................................................................... 14.235 306.377 14.235 306.357
Variação cambial de obrigações por empréstimos e repasses .......................... (19) 8.047 (19) 8.047
Amortização de ágio .......................................................................................... 72.519 72.521 72.519 72.521
Provisão para contingências ............................................................................. 6.357 10.991 6.672 12.455
Superveniência/insuficiência de depreciação .................................................... 534
Efeito das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa .... 1.698 2.238 1.698 2.238
Lucro líquido ajustado do semestre ............................................................ 562.784 793.891 492.216 722.094
Variação de ativos e passivos
(Aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez ...................................... (35.210) (3.315) (271.100) (3.315)
Redução títulos e valores mobiliários ................................................................ 320.361 755.329 143.536 964.891
(Aumento) em relações interfinanceiras e interdependências ........................... (14.673) (6.808) (14.904) (6.764)
(Aumento) em operações de crédito .................................................................. (1.091.692) (739.968) (963.335) (667.456)
(Aumento) em operações de arrendamento mercantil ........................................ (534)
Redução (Aumento) em outros créditos ............................................................. 145.019 (54.133) 177.034 (21.842)
(Aumento) Redução em outros valores e bens ................................................... (19.011) 30.879 (19.288) 31.317
Aumento em depósitos ....................................................................................... 347.309 385.125 683.676 195.294
Aumento (Redução) em captações mercado aberto ........................................... (5.554) 4.197 (20.051)
Redução (Aumento) em recursos de aceites e emissões de títulos ................... 60.782 (845.800) 60.782 (845.780)
Aumento (Redução) em obrigações por empréstimos e repasses ..................... 3.919 (29.183) 3.919 (78.956)
Aumento em relações interfinanceiras ............................................................... 5.502 92.574 5.502 92.574
Aumento (Redução) em instrumentos financeiros derivativos ............................ 1.154 (116.243) 1.154 (116.243)
(Redução) Aumento em outras obrigações ........................................................ (169.702) 46.949 (206.955) 33.877
Caixa gerado nas operações .......................................................................... 116.542 303.209 96.434 279.640
Imposto de renda e contribuição social pagos ................................................... (18.179) (29.040) (1.348) (1.548)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais ......... 98.363 274.169 95.086 278.092
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado de uso ....................................................................... (12.286) (24.654) (12.286) (24.654)
Alienação de imobilizado de uso ....................................................................... 472 715 472 715
Aumento de capital em controlada ..................................................................... (14.997) (14.997)
Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido ......................................... (11.022) (6.999) (11.022) (6.999)
Aquisição de intangível ..................................................................................... (842) (206) (842) (206)
Dividendos recebidos de coligadas ................................................................... 3.417
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos ........................... (23.678) (46.141) (20.261) (46.141)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Emissão de instrumentos de dívida elegíveis a capital ....................................... 121.896 121.896
Juros sobre o capital próprio pagos .................................................................. (118.809) (118.809)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos ......................... 3.087 3.087
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa ...................................... 77.772 228.028 77.912 231.951
Caixa e equivalentes de caixa - início do semestre ..................................... 862.577 1.440.215 853.274 1.431.600
Efeito das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa .... (1.698) (2.238) (1.698) (2.238)
Caixa e equivalentes de caixa - fim do semestre (Nota 2.2 e Nota 4) ........ 938.651 1.666.005 929.488 1.661.313
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa ...................................... 77.772 228.028 77.912 231.951

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais

Conglomerado financeiro Banco

2019 2018 2019 2018

1 – Receitas ...................................................................................................... 1.583.989 1.416.085 1.556.166 1.374.159
1.1 Intermediação financeira .............................................................................. 1.685.242 1.492.138 1.659.828 1.445.899
1.2 Prestação de serviços ................................................................................. 18.749 23.500 18.739 23.500
1.3 Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............................................ (290.307) (278.247) (271.606) (269.351)
1.4 Recuperação de crédito baixado para prejuízo ............................................ 72.355 116.697 72.045 116.363
1.5 Outras receitas operacionais ....................................................................... 98.000 69.349 77.208 65.094
1.6 Não Operacionais ........................................................................................ (50) (7.352) (48) (7.346)
2 – Despesas .................................................................................................... 871.042 863.865 918.632 906.812
2.1 Despesas da intermediação financeira ........................................................ 618.781 653.336 669.085 705.142
2.2 Outras despesas operacionais .................................................................... 252.261 210.529 249.547 201.670
3 – Insumos adquiridos de terceiros ............................................................. 269.388 202.700 268.249 200.364
3.1 Materiais, energia e outros ......................................................................... 38.829 32.247 38.524 31.522
3.2 Serviços de terceiros ................................................................................... 51.667 38.616 51.667 38.616
3.3 Outros .......................................................................................................... 178.892 131.837 178.058 130.226
3.3.1 Comunicação ............................................................................................ 12.760 13.532 12.760 13.532
3.3.2 Propaganda, promoções e publicidade ..................................................... 46.421 17.275 46.219 17.223
3.3.3 Processamento de dados .......................................................................... 32.137 22.318 32.137 22.315
3.3.4 Serviços técnicos especializados ............................................................. 82.073 70.669 81.460 69.128
3.3.5 Taxas e emolumentos bancários ............................................................... 3.142 6.230 3.123 6.215
3.3.6 Transporte ................................................................................................ 2.359 1.813 2.359 1.813
4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ............................................................ 443.559 349.520 369.285 266.983
5 – Depreciação e amortização ....................................................................... 85.411 81.466 85.411 82.000
6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) .................... 358.148 268.054 283.874 184.983
7 – Valor adicionado recebido em transferência .......................................... (11.241) 2.614 32.847 60.034
7.1 Resultado de equivalência patrimonial ........................................................ (11.241) 2.614 32.847 60.034
8 – Valor adicionado a distribuir (6 + 7) ........................................................ 346.907 270.668 316.721 245.017
9 – Distribuição do valor adicionado ............................................................ 346.907 270.668 316.721 245.017
9.1 Pessoal ........................................................................................................ 103.602 95.740 103.550 95.692
9.1.1 Remuneração direta ................................................................................. 67.741 65.235 67.711 65.210
9.1.2 Benefícios ................................................................................................. 16.718 13.890 16.702 13.875
9.1.3 Encargos Sociais ..................................................................................... 19.143 16.615 19.137 16.607
9.2 Impostos, contribuições e taxas ............................................................. 99.778 91.385 69.657 65.794
9.2.1 Federais ................................................................................................... 97.876 89.880 67.772 64.295
9.2.2 Estaduais .................................................................................................. 129 75 128 75
9.2.3 Municipais ................................................................................................ 1.773 1.430 1.757 1.424
9.3 Remuneração de capitais de terceiros ........................................................ 4.642 7.503 4.629 7.491
9.3.1 Aluguéis ................................................................................................... 4.642 7.503 4.629 7.491
9.4 Remuneração de capitais próprios .............................................................. 138.885 76.040 138.885 76.040
9.4.1 Lucros retidos do semestre ....................................................................... 138.885 76.040 138.885 76.040

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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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.
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$) à taxa de câmbio vigente na data de encerramento do período. Em 30 de
junho de 2019, a taxa de câmbio aplicável era: US$ 1,00 = R$3,8322 (em 30/06/2018 – US$ 1,00 = R$3,8558); (r) Ativos e
passivos contingentes, 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;
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; e (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.
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 períodos semestres findos em 30 de junho de 2019 e de 2018 das empresas que compõem o conglomerado
financeiro:

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2019
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Continua...

Continuação...

NOTA 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.
As 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..;
Em dezembro de 2018, o Banco obteve o registro na Comissão de Valores Mobiliários de companhia aberta;
NOTA 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 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 08/08/2019.
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, “Variação do ajuste a valor de mercado”, até a sua realização por
venda, líquido dos correspondentes efeitos tributários, quando aplicável.
Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos mediante a identificação específica na data de negociação, na
demonstração do resultado, em contrapartida de conta específica do patrimônio líquido, líquido dos correspondentes efeitos
tributários. (iii) Títulos mantidos até o vencimento – Incluem os títulos e valores mobiliários para os quais a administração
possui a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados ao custo de aquisição,
acrescidos dos rendimentos intrínsecos. A capacidade financeira é definida em projeções de fluxo de caixa, desconsiderando
a possibilidade de resgate antecipado desses títulos.
Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários mantidos para venda e mantidos até o vencimento, abaixo
dos seus respectivos custos, relacionados a razões consideradas não temporárias, são refletidos no resultado como perdas
realizadas, quando aplicável.
A administração determina diretrizes para a classificação de títulos e valores mobiliários entre as categorias dispostas na
Circular BACEN nº 3.068/01. As classificações dos títulos existentes na carteira, assim como aqueles adquiridos no período,
são periódica e sistematicamente avaliadas de acordo com tais diretrizes. Conforme estabelecido no artigo 5º da referida
circular, a reavaliação quanto à classificação de títulos e valores mobiliários só pode ser efetuada por ocasião dos balancetes
semestrais. Além disso, no caso da transferência da categoria “mantidos até o vencimento” para as demais, essa só poderá
ocorrer por motivo isolado, não usual, não recorrente e não previsto, que tenha ocorrido após a data da classificação; (f)
Instrumentos financeiros derivativos: De acordo com a Circular BACEN nº 3.082/02 e regulamentações posteriores, os
instrumentos financeiros derivativos passaram a ser classificados de acordo com a intenção da administração para fins ou
não de proteção (hedge).
As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos efetuados por solicitação de clientes, por conta própria, ou
que não atendam aos critérios de proteção estabelecidos na referida circular (principalmente derivativos utilizados para
administrar a exposição global de risco), são contabilizadas pelo valor de mercado, com os ganhos e as perdas realizados e
não realizados reconhecidos diretamente na demonstração do resultado.
As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos destinados a hedge são classificadas como hedge de risco de
mercado ou hedge de fluxo de caixa, segundo os critérios definidos na Circular BACEN nº 3.082/02. Nesses casos, também
os itens objeto de hedge são ajustados ao valor de mercado, tendo como contrapartida desses ajustes (derivativo e
respectivo item objeto de hedge): (i) a adequada conta de receita ou despesa no resultado do período, no caso de hedge de
risco de mercado e (ii) conta destacada do patrimônio líquido para a parcela efetiva do hedge de fluxo de caixa, deduzida dos
efeitos tributários.
De acordo com a Resolução CMN 4.277 de 31 de outubro de 2013, o BMG possuí procedimentos para a avaliação da
necessidade de ajustes no valor dos instrumentos financeiros, observando os critérios de prudência, relevância e
confiabilidade, incluindo, entre outros fatores, o spread de risco de crédito no registro do valor a mercado destes
instrumentos; (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

Ativo Banco BMG Leasing Cayman Banco Cifra Banco BCV Cifra FI Eliminações Conglomerado Financeiro
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2018

Circulante ................................................................................................................................ 10.390.567 335.703 130.656 613.976 963.436 14.340 (2.116.175) 10.332.503 10.718.634
Disponibilidades ........................................................................................................................ 56.349 422 8.537 78 203 750 (827) 65.512 25.871
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................................................................. 1.151.185 334.076 591.385 936.410 10.462 (2.108.223) 915.295 1.647.485
Títulos e valores mobiliários e derivativos ........................................................................... 35.966 35.966 97.227
Relações interfinanceiras ........................................................................................................ 40.731 24 360 41.115 18.064
Operações de crédito ............................................................................................................... 7.999.535 59.988 6.545 (1) 8.066.067 7.469.758
Outros créditos ......................................................................................................................... 926.674 1.097 62.130 22.489 19.553 2.002 (7.124) 1.026.821 1.332.865
Outros valores e bens ............................................................................................................. 180.127 108 1 365 1.126 181.727 127.364
Não circulante ........................................................................................................................ 8.779.916 34.332 298.201 126.852 273.818 (2.514.591) 6.998.528 5.451.729
Realizável a longo Prazo ..................................................................................................... 5.614.305 34.332 298.201 126.852 273.818 6.347.508 4.777.610
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................................................................. 4.098 4.098 5.557
Títulos e valores mobiliários ................................................................................................... 2.063.860 26.048 2.089.908 1.204.964
Operações de crédito ............................................................................................................... 1.013.391 298.201 27.308 1.338.900 813.258
Outros créditos ......................................................................................................................... 2.463.462 34.332 126.852 220.462 2.845.108 2.633.575
Outros valores e bens ............................................................................................................. 69.494 69.494 120.256
Permanente .............................................................................................................................. 3.165.611 (2.514.591) 651.020 674.119
Total do Ativo .......................................................................................................................... 19.170.483 370.035 428.857 740.828 1.237.254 14.340 (4.630.766) 17.331.031 16.170.363

Passivo Banco BMG Leasing Cayman Banco Cifra Banco BCV Cifra FI Eliminações Conglomerado Financeiro
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2018

Circulante ................................................................................................................................ 6.435.691 3.021 236.445 7.193 17.649 340 (2.116.173) 4.584.166 4.664.787
Depósitos .................................................................................................................................. 4.121.351 236.339 (2.102.289) 2.255.401 2.785.585
Captações no mercado aberto ............................................................................................... 6.796 (6.796) 2.996
Recursos de aceites e emissão de títulos ........................................................................... 201.361 201.361 417.381
Relações interfinanceiras ........................................................................................................ 127.979 56 20 (1) 128.054 92.649
Obrigações por empréstimos e repasses .............................................................................. 58.007 58.007 60.304
Instrumentos financeiros derivativos .................................................................................... 30.252 30.252 60.510
Outras obrigações .................................................................................................................... 1.889.945 3.021 106 7.137 17.629 340 (7.087) 1.911.091 1.245.362
Não circulante – Exigível a longo prazo ......................................................................... 10.034.978 12.038 10.047.016 8.804.078
Depósitos .................................................................................................................................. 7.544.375 7.544.375 5.964.237
Recursos de aceites e emissão de títulos ........................................................................... 399.557 399.557 161.972
Obrigações por empréstimos e repasses .............................................................................. 482.752 482.752 459.005
Instrumentos financeiros derivativos .................................................................................... 54.910 54.910 59.404
Outras obrigações .................................................................................................................... 1.553.384 12.038 1.565.422 2.159.460
Participação de acionistas não controladores .............................................................. 35 34
Patrimônio Líquido ............................................................................................................... 2.699.814 354.976 192.412 733.635 1.219.605 14.000 (2.514.593) 2.699.814 2.701.464
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ........................................................................... 19.170.483 370.035 428.857 740.828 1.237.254 14.340 (4.630.766) 17.331.031 16.170.363

NOTA 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
2019 2018

Patrimônio de referência nível I ...................................................................................... 1.603.344 1.284.124
Capital Principal ................................................................................................................. 1.522.782 1.284.124
- Patrimônio líquido (1) .......................................................................................................... 2.753.393 2.730.251
- Ajustes Prudenciais – Res. 4.192/13 CMN (2) ............................................................... (1.230.611) (1.446.127)
Capital complementar ........................................................................................................ 80.562
- Dívida subordinada ............................................................................................................. 80.562
Patrimônio de referência nível II ..................................................................................... 5.115
- Dívida subordinada ............................................................................................................. 5.115
Patrimônio de referência – PR (nível I + nível II) (a) .................................................. 1.608.459 1.284.124
Ativo ponderado pelo risco – RWA (b) .......................................................................... 11.809.498 9.247.960
Alocação de capital: ..............................................................................................................
- Risco de crédito .................................................................................................................. 11.086.913 8.556.407
- Risco de mercado ............................................................................................................... 6.828 37.976
- Risco operacional ................................................................................................................ 715.757 653.577
Índice de solvabilidade (a / b) ......................................................................................... 13,62% 13,89%
Capital nível I ....................................................................................................................... 13,58% 13,89%
- Capital principal ................................................................................................................... 12,90%
- Capital complementar ......................................................................................................... 0,68% 13,89%
Capital nível II ..................................................................................................................... 0,04%
- 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” ................................................................................................................ 25.937 29.137

Índice de imobilização ...................................................................................................... 21,46% 16,99%
Folga de imobilização ....................................................................................................... 436.067 423.864
(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.
NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Caixa e saldos em bancos ..................................................... 65.512 25.871 56.349 21.179
Aplicações interfinanceiras de liquidez (i) ............................. 873.139 1.640.134 873.139 1.640.134
Total .......................................................................................... 938.651 1.666.005 929.488 1.661.313
(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.
NOTA 5 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

Conglomerado Financeiro Banco

2019 2018 2019 2018

Posição bancada
Letras do Tesouro Nacional – LTN ........................................ 13.001 440.036 13.001 440.036
Notas do Tesouro Nacional – NTN ....................................... 860.138 1.200.098 860.138 1.200.098
Aplicações no mercado aberto .......................................... 873.139 1.640.134 873.139 1.640.134
Aplicações em depósitos interfinanceiros ...................... 46.254 12.908 282.144 12.908
Total .......................................................................................... 919.393 1.653.042 1.155.283 1.653.042
Circulante ............................................................................... 915.295 1.647.485 1.151.185 1.647.485
Não circulante ....................................................................... 4.098 5.557 4.098 5.557

NOTA 6 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(a) Os títulos e valores mobiliários podem ser apresentados como segue:

Conglomerado Financeiro Banco

2019 2018 2019 2018

Títulos de renda fixa
Livres
Títulos Públicos Federais
- Letras Financeiras do Tesouro – LFT ................................. 1.182.937 820.060 1.152.345 593.574
- Letras do Tesouro Nacional – LTN ..................................... 6.721 866 6.721 866
- Notas do Tesouro Nacional – NTN ..................................... 463.879 463.879
- Cotas de fundos de investimento em participações ....... 4.886 4.886 4.886 4.886
Títulos Privados
- Títulos no exterior
Vinculados a operações compromissadas
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT .................................. 3.005 6.804 15.537
Vinculados a prestação de garantias
Títulos Públicos Federais
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT .................................. 200.223 239.568 197.963 215.143
Instrumentos Financeiros Derivativos (i)
Títulos Privados
- Swap a receber ..................................................................... 255.654 143.179 255.654 143.179
- Contratos de Opções ........................................................... 35 6.445 35 6.445
- Compras a Termo ................................................................. 11.539 84.182 11.539 84.182
Total .......................................................................................... 2.125.874 1.302.191 2.099.826 1.115.918
Circulante (i) .......................................................................... 35.966 97.227 35.966 149.333
Não circulante ....................................................................... 2.089.908 1.204.964 2.063.860 966.585

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

Continua...

(b) Classificação por setor de atividade
Conglomerado Financeiro Banco

2019 2018 2019 2018
Setor privado:

Indústria ................................................................................. 67.990 89.169 67.990 89.169
Comércio ............................................................................... 93.434 58.778 93.434 58.778
Intermediários financeiros ................................................... 115.046 155.834 115.046 155.834
Outros serviços .................................................................... 1.059.895 788.645 1.059.895 787.328
Habitação .............................................................................. 8.409 27.099 8.409 27.099
Rural ....................................................................................... 44.985 5.671 10.962 5.671
Pessoas físicas ................................................................... 8.870.746 7.970.486 8.487.483 7.754.136

Total .......................................................................................... 10.260.505 9.095.682 9.483.219 8.878.015

(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 semestre findo em 30 de junho de 2019, 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, todavia realizou operações de cessão de créditos classificadas na categoria de “sem retenção substancial  de
riscos e benefícios” com reflexo na baixa de saldo devedor na carteira de crédito no montante de R$ 61.751 mil.
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 30 de junho de 2019, são como seguem abaixo:

Conglomerado Financeiro e Banco
Cessão após a Resolução CMN nº 3.533/08 Operações Obrigações

Cedidas  assumidas
(Nota 17b)

Crédito pessoal consignado:
Com coobrigação – Valor Presente ...................................................................... 918.072 628.976
Saldo de operações liquidadas a repassar .......................................................... 1.371
Total - 2019 ............................................................................................................. 918.072 630.347
Total - 2018 ............................................................................................................. 995.158 892.107

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

Crédito CDC Carteira
Vencimento/Produto Pessoal  Veículos Comercial Total
A vencer até 30 dias .................................................................. 7.149.383 117 30.416 7.179.916
A vencer de 31 a 60 dias .......................................................... 141.012 94 87.491 228.597
A vencer de 61 a 90 dias .......................................................... 114.279 73 33.700 148.052
A vencer de 91 a 180 dias ........................................................ 209.285 67 147.125 356.477
A vencer de 181 a 360 dias ...................................................... 194.800 13 166.017 360.830
A vencer após 360 dias ............................................................. 467.407 8 924.070 1.391.485
Total de parcelas a vencer ..................................................... 8.276.166 372 1.388.819 9.665.357
Vencidas até 14 dias .................................................................. 16.946 31 4.495 21.472
Vencidas de 15 a 30 dias .......................................................... 93.547 28 1.311 94.886
Vencidas de 31 a 60 dias .......................................................... 64.206 44 6.691 70.941
Vencidas de 61 a 90 dias .......................................................... 51.084 40 19.690 70.814
Vencidas de 91 a 180 dias ........................................................ 140.050 91 7.755 147.896
Vencidas de 181 a 360 dias ...................................................... 187.328 115 1.696 189.139
Total de parcelas vencidas .................................................... 553.161 349 41.638 595.148
Total da carteira – 2019 ........................................................... 8.829.327 721 1.430.457 10.260.505
Total da carteira – 2018 ........................................................... 7.890.439 9.529 1.195.714 9.095.682

Banco
Crédito CDC Carteira

Vencimento/Produto Pessoal  Veículos Comercial Total
A vencer até 30 dias .................................................................. 7.149.318 117 30.416 7.179.851
A vencer de 31 a 60 dias .......................................................... 140.798 94 87.491 228.383
A vencer de 61 a 90 dias .......................................................... 113.818 73 33.700 147.591
A vencer de 91 a 180 dias ........................................................ 204.698 67 147.125 351.890
A vencer de 181 a 360 dias ...................................................... 163.135 13 159.440 322.588
A vencer após 360 dias ............................................................. 167.707 8 896.625 1.064.340
Total de parcelas a vencer ..................................................... 7.939.474 372 1.354.797 9.294.643
Vencidas até 14 dias .................................................................. 16.946 31 4.495 21.472
Vencidas de 15 a 30 dias .......................................................... 86.136 28 1.311 87.475
Vencidas de 31 a 60 dias .......................................................... 57.961 44 6.691 64.696
Vencidas de 61 a 90 dias .......................................................... 46.400 40 19.690 66.130
Vencidas de 91 a 180 dias ........................................................ 129.566 91 7.755 137.412
Vencidas de 181 a 360 dias ...................................................... 169.579 115 1.697 171.391
Total de parcelas vencidas .................................................... 506.588 349 41.639 548.576
Total da carteira – 2019 ........................................................... 8.446.062 721 1.396.436 9.843.219
Total da carteira – 2018 ........................................................... 7.674.091 9.529 1.194.395 8.878.015

(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

2019 2018
Provisão Provisão

para créditos para créditos
de liquidação de liquidação

Nível % Carteira duvidosa Carteira duvidosa
A 0,50 9.284.781 46.424 8.066.762 40.334
B 1,00 205.125 2.052 206.287 2.063
C 3,00 98.977 2.969 109.267 3.278
D 10,00 94.911 9.491 56.118 5.612
E 30,00 111.424 33.427 106.447 31.934
F 50,00 70.875 35.438 87.581 43.791
G 70,00 40.549 28.384 98.100 68.670
H 100,00 353.863 353.863 365.120 365.120
Total 10.260.505 512.048 9.095.682 560.802

(ii) Banco
2019 2018

Provisão Provisão
para créditos para créditos
de liquidação de liquidação

Nível % Carteira duvidosa Carteira duvidosa
A 0,50 8.914.068 44.570 7.875.087 39.375
B 1,00 197.714 1.978 199.848 1.998
C 3,00 92.732 2.782 105.005 3.150
D 10,00 90.227 9.023 53.386 5.339
E 30,00 107.175 32.152 104.421 31.327
F 50,00 67.240 33.620 85.847 42.924
G 70,00 37.949 26.564 96.697 67.688
H 100,00 336.114 336.114 357.724 357.724
Total 9.843.219 486.803 8.878.015 549.525

(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
2019 2018 2019 2018

Saldo no início do período ............................................... 557.120 558.455 540.541 551.764
Constituição de provisão ........................................................ 290.307 278.247 271.606 269.351
(Reversão/baixa de provisão) ............................................... (335.379) (275.900) (325.344) (271.590)
Saldo no fim do período .................................................... 512.048 560.802 486.803 549.525
Créditos recuperados .............................................................. (72.355) (116.697) (72.045) (116.363)
Efeito no resultado ............................................................... 217.952 161.550 199.561 152.988
NOTA 9 - OUTROS CRÉDITOS

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Créditos tributários (i) ............................................................. 2.252.814 2.342.152 1.896.102 1.970.046
Carteira de câmbio (Nota 8 (a)) ............................................. 35.058 8.680 35.058 8.680
Variação cambial sobre adiantamento .................................. (249) 2.040 (249) 2.040
Devedores por depósitos em garantia (ii) ............................ 317.274 291.003 312.757 287.197
Tributos a compensar (iii) ....................................................... 342.311 364.686 281.551 325.356
Devedores diversos – País (iv) ............................................ 555.650 572.610 490.176 534.622
Valores a receber sociedades ligadas .................................. 25 112.569 5.548 125.482
Compromisso antigo controlador Banco Cifra ..................... 11.938 11.222 11.938 11.222
Títulos de crédito a receber (Nota 8(a)) ............................... 314.689 245.130 314.689 245.130
Outros ....................................................................................... 48.676 18.294 48.823 27.906
(-) Provisões outros créditos liquidação duvidosa (Nota 8(a)) (6.257) (1.946) (6.257) (1.946)
Total .......................................................................................... 3.871.929 3.966.440 3.390.136 3.535.735
Circulante ............................................................................... 1.026.821 1.332.865 926.674 1.278.134
Não circulante ....................................................................... 2.845.108 2.633.575 2.463.462 2.257.601

(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 tributos a compensar compreende substancialmente de crédito de COFINS no valor de R$267.103 (2018 -
R$260.671) no Conglomerado Financeiro e R$254.101 (2018 - R$247.926) 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 e recuperação de PIS e Cofins sobre
receita não compreendida na atividade ou objeto social, inciso IV. do art. 12 do Decreto de Lei 1.598/77

(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$413.546 (2018 – R$373.604).

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

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Bens não de uso próprio (i) .................................................... 69.698 57.813 69.592 57.643
Provisões para desvalorização .............................................. (5.643) (1.162) (5.643) (1.162)
Material em estoque ................................................................ 98 438 98 438
Total – Circulante .................................................................. 64.153 57.089 64.047 56.919

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

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Comissões – País 148.172 183.032 148.172 183.032
Comissões – Exterior ............................................................. 1.710 3.543 1.710 3.543
Outros ....................................................................................... 37.186 3.956 35.692 1.730
Total .......................................................................................... 187.068 190.531 185.574 188.305
Circulante ............................................................................... 117.574 70.275 116.080 68.049
Não circulante ....................................................................... 69.494 120.256 69.494 120.256

(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 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Títulos disponíveis

para venda 1.857.344 1.063.449 1.858.646 1.063.499 1.831.278 825.152 1.832.598 825.120
- LFT

De 181 a 360 dias ................ 7.501 7.501 7.501 7.501
Acima de 360 dias ................ 1.383.073 1.055.063 1.383.160 1.055.132 1.357.007 816.766 1.357.112 816.753

- LTN
De 181 a 360 dias ................ 6.616 6.721 6.616 6.721

Acima de 360 dias ................... 885 866 885 866
- NTN

Acima de 360 dias ................ 462.655 463.879 462.655 463.879
- Cotas de fundos de

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

Títulos para negociação (i) . 5.000 4.886 57.106 56.992
- Títulos no exterior

De 181 a 360 dias ................ 52.106 52.106
- Cotas de fundos de

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

Instrumentos financeiros
derivativos – “Diferencial
a receber” ............................ 267.228 233.806 267.228 233.806
Até 30 dias ............................ 22.000 16.942 22.000 16.942
De 31 a 60 dias .................... 583 18.299 583 18.299
De 61 a 90 dias .................... 495 10.350 495 10.350
De 91 a 180 dias .................. 3.757 27.194 3.757 27.194
De 181 a 360 dias ................ 2.410 12.055 2.410 12.055
Acima 360 dias ..................... 237.983 148.966 237.983 148.966

Total geral ............................... 1.857.344 1.068.449 2.125.874 1.302.191 1.831.278 882.258 2.099.826 1.115.918
Total contábil ......................... 2.125.874 1.302.191 2.099.826 1.115.918
Circulante ............................... 35.966 97.227 35.966 149.333
Não circulante ....................... 2.089.908 1.204.964 2.063.860 966.585
(i) Títulos classificados como mantidos para negociação são apresentados no Balanço Patrimonial todos no curto prazo,
independentemente do vencimento.
(c) Classificação dos títulos e valores mobiliários
(i) Títulos disponíveis para venda
Em 30 de junho de 2019 e 2018, os títulos públicos federais foram marcados a mercado conforme cotação divulgada pela
Anbima e estão custodiados na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.

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 6.616 6.722 106
LFT ......................................................... 01/03/2021 44.289 451.033 451.070 37
LFT ......................................................... 01/09/2021 5.681 57.869 57.849 (20)
LFT ......................................................... 01/03/2022 13.400 136.432 136.439 7
LFT ......................................................... 01/09/2022 15.387 156.618 156.654 36
LFT ......................................................... 01/03/2023 4.854 49.439 49.412 (27)
LFT ......................................................... 01/09/2023 13.176 134.114 134.114
LFT ......................................................... 01/03/2024 1.488 15.150 15.142 (8)
LFT ......................................................... 01/03/2025 37.586 382.418 382.480 62
NTNB ...................................................... 15/05/2021 80.000 276.427 276.929 502
NTNB ...................................................... 15/08/2024 50.000 186.228 186.949 721
Total – 2019 .......................................... 1.857.344 1.858.646 1.302
Total – 2018 .......................................... 1.063.449 1.063.499 50

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 6.617 6.722 105
LFT ......................................................... 01/03/2021 44.067 448.770 448.809 39
LFT ......................................................... 01/09/2021 5.681 57.869 57.849 (19)
LFT ......................................................... 01/03/2022 13.400 136.432 136.439 6
LFT ......................................................... 01/09/2022 15.380 156.546 156.583 36
LFT ......................................................... 01/03/2023 4.854 49.439 49.412 (27)
LFT ......................................................... 01/09/2023 10.846 110.382 110.398 16
LFT ......................................................... 01/03/2024 1.488 15.150 15.142 (8)
LFT ......................................................... 01/03/2025 37.586 382.418 382.480 62
NTNB ...................................................... 15/05/2021 80.000 276.427 276.929 502
NTNB ...................................................... 15/08/2024 50.000 186.228 186.949 721
Total – 2019 .......................................... 1.831.278 1.832.598 1.319
Total – 2018 .......................................... 825.152 825.120 (32)
NOTA 7 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
O Banco participa de operações envolvendo instrumentos financeiros registrados em contas patrimoniais ou de compensação
por valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessas datas a fim de administrar sua exposição a riscos de
mercado, de moeda e de taxas de juros, os quais se referem substancialmente a operações destinadas à proteção de ativos e
passivos, envolvendo a alteração de indexadores na aplicação e captação de recursos, contratados em prazos, taxas e
montantes compatíveis com a proteção necessária.
As operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos (swaps e contratos de futuro) se destinam à proteção dos
ativos e passivos próprios e de seus clientes. A administração desses riscos é efetuada através de políticas de controle,
estabelecimento de estratégias de operação, determinação de limites e diversas técnicas de acompanhamento das posições
visando liquidez, rentabilidade e segurança. A utilização de instrumentos financeiros derivativos como forma de minimizar os
riscos de mercado originados na flutuação das taxas de juros, do câmbio, dos preços dos ativos, entre outros, é parte
integrante da boa prática contábil e constitui uma ferramenta imprescindível na gestão financeira das instituições.
Risco de mercado é a exposição criada pela potencial flutuação nas taxas de juros, taxas de câmbio, cotação de mercadorias,
preços cotados em mercado de ações e outros valores, e é função do tipo de produto, do volume de operações, do prazo e
condições do contrato e da volatilidade subjacente. O gerenciamento dos riscos é controlado e supervisionado de forma
independente das áreas geradoras da exposição ao risco. Sua avaliação e medição são realizadas diariamente baseando-se
em índices e dados estatísticos, utilizando-se de ferramentas tais como “VaR” não paramétrico e análise de sensibilidade a
cenários de “stress”.
As operações com instrumentos financeiros derivativos são registradas na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.
(a) Classificação 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, opções e termo
Posição ativa
Moeda estrangeira ............................................. 16.445 27.411 43.856
Juros ................................................................... 5.555 4.835 2.410 12.813 25.613
Índices ................................................................ 197.759 197.759
Total – 2019 ....................................................... 22.000 4.835 2.410 237.983 267.228
Total – 2018 ....................................................... 16.942 55.843 12.055 148.966 233.806
Contratos de Swap:
Posição passiva
Moeda estrangeira ............................................. (6.663) (196) (6.859)
Juros ................................................................... (3.541) (4.325) (15.723) (54.714) (78.303)
Total – 2019 ....................................................... (10.204) (4.325) (15.723) (54.910) (85.162)
Total – 2018 ....................................................... (23.227) (20.595) (16.688) (59.404) (119.914)

(b) Classificação por indexador e valor de referência:
Conglomerado Financeiro e Banco

Swap, opções e termo Valor de referência Valor de referência Valor de mercado
Dólar x CDI .......................................... 1.173.578 1.173.578 27.376
Dólar x Dólar ........................................ 16.445
CDI x Dólar .......................................... 319.929 319.929 14.007
IPCA x CDI .......................................... 1.295.500 1.295.500 197.759
Pré x Dólar ........................................... 186.252 186.252 11.641
Posição ativa – 2019 ......................... 2.975.259 2.975.259 267.228
Posição ativa – 2018 ......................... 2.257.762 2.257.762 233.806
Dólar x Dólar ........................................ (6.663)
CDI x IPCA .......................................... 344.000 344.000 (34.854)
CDI x Dólar .......................................... 172.732 172.732 (31.503)
Pré x Dólar ........................................... 183.685 183.685 (12.142)
Posição passiva – 2019 .................... 700.417 700.417 (85.162)
Posição passiva – 2018 .................... 1.429.397 1.429.397 (119.914)
Exposição – 2019 .............................. 3.675.676 3.675.676 182.066
Exposição – 2018 .............................. 3.687.159 3.687.159 113.892
As transações de swap foram marcadas a mercado, considerando as cotações obtidas na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.
Apresentamos abaixo os valores de referência e a receber/a pagar das operações de futuros.

Conglomerado Financeiro e Banco
Futuros Valor a receber (nota 9) Valor a pagar (nota 17b) Valor de referência
DAP ....................................................... 874 703.172
DDI ........................................................ (259) 766.708
DI1 ......................................................... (588) 2.544.917
DOL ....................................................... 149 436.304
Posição – 2019 ................................... 176 4.451.101
Posição – 2018 ................................... 2.441 6.699.175
(c) 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 B3 - Brasil, Bolsa, Balcão, sendo o
valor presente a mercado das captações de R$2.187.923 (2018 – R$2.295.745). Esses instrumentos geraram ajuste a valor
de mercado devedor registrado no patrimônio líquido de R$273 (2018 – credor de R$15.385), 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 30 de junho de 2019, o saldo da parte ativa dos swaps é de R$664.433 (30/06/2018 –
R$677.861), e o saldo da captação é de R$696.512 (30/06/2018 – R$707.011). Estes instrumentos geraram ajuste a valor de
mercado positivo no resultado do semestre no montante de R$1.661 (30/06/2018 – negativo em R$16.580), líquido dos efeitos
tributários.
Para proteger da exposição à variação no risco de mercado dos CDB’s indexados à variação do IPCA mais cupom, o Banco
BMG utilizou contratos futuros (DAP) negociados na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, como instrumentos de hedge. Em 30 de junho
de 2019, os instrumentos geraram ajuste a valor de mercado negativo no resultado no montante de R$40.765, sendo
R$24.459 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.
NOTA 8 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ARRENDAMENTO MERCANTIL, CÂMBIO E OUTROS CRÉDITO
(a) Classificação por produto

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Crédito pessoal .................................................................................. 7.596.564 6.655.265 7.213.301 6.438.916
CDC – veículos ................................................................................. 721 9.529 721 9.529
Carteira comercial ............................................................................. 1.395.401 1.180.602 1.361.378 1.180.602
Operações de crédito cedidas (i) ..................................................... 918.072 995.158 918.072 995.158
Financiamento à Importação ........................................................... 1.318
Total - operações de crédito ........................................................ 9.910.758 8.841.872 9.493.472 8.624.205
Carteira de câmbio ............................................................................ 35.058 8.680 35.058 8.680
Compras a faturar - Cartões de crédito ......................................... 314.689 245.130 314.689 245.130
Total - outros créditos ................................................................... 349.747 253.810 349.747 253.810
Total - carteira de crédito ............................................................. 10.260.505 9.095.682 9.843.219 8.878.015
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............................. (505.791) (558.856) (480.546) (547.579)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa – outros créditos (6.257) (1.946) (6.257) (1.946)
Total .................................................................................................... 9.748.457 8.534.880 9.356.416 8.328.490
Circulante ......................................................................................... 8.409.557 7.721.622 8.343.025 7.515.232
Não circulante ................................................................................. 1.338.900 813.258 1.013.391 813.258

(i) Créditos cedidos com retenção substancial de riscos e benefícios conforme Resolução nº 3.533/08. Es
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NOTA 13 - INTANGÍVEL
Conglomerado Financeiro

2019 2018
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 .................................................................................................................... (1.136.621) (991.581)
Total .............................................................................................................................................. 313.791 458.831
Conforme estudo realizado na data-base de 30 de junho de 2019, não foi identificada a necessidade de reconhecimento de
perda por redução ao valor recuperável do ágio no semestre findo em 30 de junho 2019. 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
2019 2018

Ágio em aquisição de controladas
Saldo inicial ................................................................................................................................... 386.310 531.352
(Amortizações) ............................................................................................................................. (72.519) (72.521)
Total .............................................................................................................................................. 313.791 458.831

NOTA 14 - DEPÓSITOS
(a) Depósitos interfinanceiros e a prazo

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Depósitos interfinanceiros
Pós-fixados ........................................................................... 65.750 829 1.931.286 1.609.234

Depósitos a prazo
Prefixados ............................................................................. 3.332.274 2.461.348 3.332.274 2.461.348
Pós-fixados ........................................................................... 6.351.178 6.253.910 6.351.178 6.253.902

Total .......................................................................................... 9.749.202 8.716.087 11.614.738 10.324.484
Circulante ............................................................................... 2.204.827 2.751.850 4.070.363 4.358.524
Não circulante ....................................................................... 7.544.375 5.964.237 7.544.375 5.965.960

(b) Vencimento de depósitos interfinanceiros e a prazo
Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos das operações de depósitos a prazo e interfinanceiros:

Conglomerado Financeiro
Depósitos Depósitos

Interfinanceiros à prazo (i) Total
2019 2018 2019 2018 2019 2018

Até 30 dias ........................................... 245.531 190.169 245.531 190.169
De 31 a 60 dias ................................... 149.898 117.271 149.898 117.271
De 61 a 90 dias ................................... 165.349 105.507 165.349 105.507
De 91 a 180 dias ................................. 415 416.403 599.047 416.403 599.462
De 181 a 360 dias ............................... 5.072 414 1.222.574 1.739.027 1.227.646 1.739.441
Após 360 dias ...................................... 60.678 7.483.697 5.964.237 7.544.375 5.964.237
Total ...................................................... 65.750 829 9.683.452 8.715.258 9.749.202 8.716.087

Banco
Depósitos Depósitos

Interfinanceiros à prazo (i) Total
2019 2018 2019 2018 2019 2018

Até 30 dias ........................................... 115.166 245.531 190.169 245.531 305.335
De 31 a 60 dias ................................... 149.898 117.271 149.898 117.271
De 61 a 90 dias ................................... 165.349 105.507 165.349 105.507
De 91 a 180 dias ................................. 1.487.285 416.403 599.047 416.403 2.086.332
De 181 a 360 dias ............................... 1.870.608 5.060 1.222.574 1.739.019 3.093.182 1.744.079
Após 360 dias ...................................... 60.678 1.723 7.483.697 5.964.237 7.544.375 5.965.960
Total ...................................................... 1.931.286 1.609.234 9.683.452 8.715.250 11.614.738 10.324.484
Circulante ........................................... 1.870.608 1.607.511 2.199.755 2.751.013 4.070.363 4.358.524
Não Circulante ................................... 60.678 1.723 7.483.697 5.964.237 7.544.375 5.965.960

NOTA 15 - RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
(a) Programa de Short Term Notes / Medium Term Notes:

Conglomerado Financeiro e Banco
Descrição Principal (US$ Mil) Emissão Vencimento 2019 2018

Juros
Subordinated notes ................................ 243.342 nov-09 nov-19 16.493 16.847
Subordinated notes (i) ........................... 164.607 ago-10 ago-20 25.766 25.925
Hedge risco de mercado (i) .................. 655 (19.798)
Total - circulante ................................. 42.914 22.974
(i) Em 30 de junho de 2019 e 2018 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
2019 2018

Letras financeiras ........................................................................................................................ 424.861 421.327
Letras créditos imobiliários ......................................................................................................... 35.536 37.801
Letras créditos agropecuários .................................................................................................... 97.607 97.251
Total .............................................................................................................................................. 558.004 556.379
Circulante ................................................................................................................................... 158.447 394.407
Não Circulante ........................................................................................................................... 399.557 161.972

(c) Vencimento
Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos dos recursos por aceites e emissão de títulos:

Conglomerado Financeiro e Banco
Juros Dívidas Letras
Subordinadas financeiras e de crédito Total

 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Até 30 dias 21.912 60.399 21.912 60.399
De 31 a 60 dias ........................... 42.259 6.127 39.349 42.360 81.608 48.487
De 61 a 90 dias ........................... 6.945 27.498 6.945 27.498
De 91 a 180 dias ......................... 655 16.847 51.176 124.821 51.831 141.668
De 181 a 360 dias ....................... 39.065 139.329 39.065 139.329
Após 360 dias .............................. 399.557 161.972 399.557 161.972
Total .............................................. 42.914 22.974 558.004 556.379 600.918 579.353
Circulante ................................... 42.914 22.974 158.447 394.407 201.361 417.381
Não circulante ........................... 399.557 161.972 399.557 161.972
NOTA 16 - OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

Conglomerado Financeiro e Banco
2019 2018

Repasses País – Instituições Oficiais (a) ............................................................................... 28.494 20.271
Empréstimos no Exterior ............................................................................................................ 29.513 40.033
Empréstimos no País – Outras Instituições (b) ...................................................................... 482.752 459.005
Total .............................................................................................................................................. 540.759 519.309
Circulante ................................................................................................................................... 58.007 60.304
Não Circulante ........................................................................................................................... 482.752 459.005

(a) Repasses no país – Instituições Oficiais
Referem-se às obrigações por recursos obtidos para repasse junto ao Ministério da Agricultura - FUNCAFÉ. Esses repasses
apresentam os seguintes vencimentos:

Conglomerado Financeiro e Banco
2019 2018

Até 30 dias ................................................................................................................................... 22.314 334
De 31 a 60 dias ........................................................................................................................... 330
De 61 a 90 dias ........................................................................................................................... 330
De 91 a 180 dias ......................................................................................................................... 330
De 181 a 360 dias ....................................................................................................................... 6.180 18.947
Total .............................................................................................................................................. 28.494 20.271
Circulante ................................................................................................................................... 28.494 20.271
(b) Empréstimos no País – Outras Instituições
- Valores relativos ao empréstimo junto ao FGC – Fundo Garantidor de Crédito, com vencimento em 2026.
NOTA 17 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
(a) Fiscais e previdenciárias

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Provisão para imposto de renda e contribuição social
a recolher ............................................................................... 22.034 18.380 758 2.010

Outros impostos e contribuições a recolher ........................ 19.015 15.453 18.951 14.939
Provisão para imposto de renda e contribuição social

diferidos (25(c)) .................................................................... 63.254 41.355 63.005 40.957
Total .......................................................................................... 104.303 75.188 82.714 57.906
Circulante ............................................................................... 41.049 33.833 19.709 16.949
Não circulante ....................................................................... 63.254 41.355 63.005 40.957

(b) Diversas
Conglomerado Financeiro Banco

2019 2018 2019 2018
Provisão para pagamentos a efetuar ................................... 99.242 102.913 98.987 102.668
Credores diversos ................................................................... 432.965 288.322 432.063 287.170
Valores a repassar cessão (i) ................................................ 1.371 2.734 1.371 2.734
Valores a pagar sociedades ligadas ...................................... 1.351 1.513
Provisão para passivos contingentes (ii) ............................. 409.773 439.299 397.984 427.605
Obrigações sobre operações vinculadas a cessão (iii) ...... 628.976 889.373 628.976 889.373
Dívidas subordinadas (Nota 17(c)) ....................................... 1.686.707 1.586.989 1.686.707 1.586.989
Garantias financeiras prestadas ............................................ 5.574 4.700 5.574 4.700
Total .......................................................................................... 3.264.608 3.314.330 3.253.013 3.302.752
Circulante ............................................................................... 1.762.440 1.196.225 1.762.634 1.196.340
Não circulante ....................................................................... 1.502.168 2.118.105 1.490.379 2.106.412
(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) Os saldos de provisão para passivos contingentes são relacionados 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
Descrição Conglomerado Financeiro e Banco

Data de Saldo de principal em
Nome do papel Emissão Vencimento US$ mil R$ mil
No Exterior (i):
Dívida subordinada (Dólar) ............. Nov/09 Nov/19 243.342 932.389
Dívida subordinada (Dólar) ............. Ago/10 Ago/20 164.607 630.709
No País (ii):
Dívida subordinada .......................... 1º trimestre/19 1º trimestre/26 5.115
Dívida subordinada .......................... 2º trimestre/19 2º trimestre/26 12.019
Dívida subordinada .......................... 2º trimestre/19 Perpétua 106.475
Total – 2019 ...................................... 1.686.707
Total – 2018 ...................................... 1.586.989
(i) 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; e
(ii) Captações efetuadas mediante a emissão de Letras Financeiras com cláusula de subordinação, com vencimento e

perpétuas, observadas as condições determinadas pela Resolução nº 4.192, de 01/03/2013, do CMN. O Banco BMG está
solicitando junto ao BACEN autorização para que as captações mediante Letras Financeiras com cláusula de subordinação
sejam consideradas elegíveis a compor o Capital Complementar e Nível II do seu Patrimônio de Referência.

Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos das dívidas subordinadas:
Conglomerado Financeiro e Banco

Dívida Subordinada 2019 2018
De 181 a 360 dias ....................................................................................................................... 932.389
Acima de 360 dias ....................................................................................................................... 647.843 1.586.989
Perpétua ........................................................................................................................................ 106.475
Total .............................................................................................................................................. 1.686.707 1.586.989

NOTA 18 - PASSIVOS CONTINGENTES, PROVISÕES 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$434.662 (2018 – R$334.798) Conglomerado Financeiro e R$426.964 (2018 –
R$325.276) 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$210.310 (2018 – R$240.748) no Conglomerado Financeiro e R$210.310 (2018
– R$240.748) 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$690.735 (2018 – R$498.336) Conglomerado Financeiro e R$690.124 (2018 – R$498.243)
Banco, sendo que as naturezas referem-se às ações indenizatórias ou de cobranças.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2019
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Continuação...

NOTA 11 - INVESTIMENTOS
Participações em controladas

Conglomerado Financeiro
2019 2018

Número de Lucro Resultado de Valor contábil Valor contábil
ações/cotas Percentual de Patrimônio (Prejuízo) equivalência d o d o

possuídas participação líquido do semestre do semestre investimento investimento
(i) Diretas (Ramo não financeiro)
ME Promotora de vendas Ltda. .................................................................................................... 8.000 80,00% 11.450 1.069 854 9.160 7.766
CBFacil Corretora de Seguros e Negócios Ltda. ....................................................................... 308.490.998 99,99% 163.526 (10.649) (10.647) 163.510 74.621
BMSE Participações Ltda. ............................................................................................................. 7.006.483 99,38% 1.959 (21) (21) 1.947 1.959
BMG Participações em Negócios Ltda. ....................................................................................... 23.625.000 94,49% 27.115 78 74 25.621 26.367
Help Franchising Participações Ltda. .......................................................................................... 21.995.600 99,98% 18.268 (691) (690) 18.265 18.369
Granito Soluções em Pagamentos S.A. ...................................................................................... 4.032.258 65,01% 3.123 (1.248) (811) 2.030
Ágio no investimento - Help Franchising Participações Ltda. .................................................. 3.091 3.091
Amortização de ágio - Help Franchising Participações Ltda. ................................................... (824) (206)
Ágio no investimento - Granito Soluções em Pagamentos S.A. .............................................. 10.657
Amortização de ágio - Granito Soluções em Pagamentos S.A. ............................................... (533)
(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 ................................................................................................................................................. (11.241) 232.924 131.967

(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

2019 2018
Número de Lucro Resultado de Valor contábil Valor contábil

ações/cotas Percentual de Patrimônio (Prejuízo) equivalência d o d o
possuídas participação líquido do semestre do semestre investimento investimento

(i) Diretas (Ramo financeiro)
BMG Bank (Cayman) Ltd. ............................................................................................................. 2.417 100,00% 192.412 (82) (2.222) 192.412 191.779
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ............................................................................. 229.125.505 99,99% 354.976 5.672 5.671 354.939 337.204
Banco Cifra S.A. ............................................................................................................................ 163.647.689 100,00% 733.635 15.607 15.607 733.635 705.188
Banco BCV S.A. ............................................................................................................................. 81.977.488.506 100,00% 1.219.605 24.822 24.822 1.219.605 1.175.204
Cifra Financeira S.A. ..................................................................................................................... 279.000 100,00% 14.000 210 210 14.000 14.199
Ágio no investimento - Banco BCV S.A. ..................................................................................... 1.422.504 1.422.504
Amortização de ágio - Banco BCV S.A. ...................................................................................... (1.114.295) (972.045)
Ágio no investimento - Banco Cifra S.A./Simples Participações Ltda. .................................. 27.908 27.908
Amortização de ágio - Banco Cifra S.A./Simples Participações Ltda. .................................... (22.326) (19.535)
(ii) Diretas (Ramo não financeiro)
ME Promotora de vendas Ltda. .................................................................................................... 8.000 80,00% 11.450 1.069 854 9.160 7.766
CBFacil Corretora de Seguros e Negócios Ltda. ....................................................................... 308.490.998 99,99% 163.526 (10.649) (10.647) 163.510 74.621
BMSE Participações Ltda. ............................................................................................................. 7.006.483 99,38% 1.959 (21) (21) 1.947 1.959
BMG Participações em Negócios Ltda. ....................................................................................... 23.625.000 94,49% 27.115 78 74 25.621 26.367
Help Franchising Participações Ltda. .......................................................................................... 21.995.600 99,98% 18.268 (691) (690) 18.265 18.369
Granito Soluções em Pagamentos S.A. ...................................................................................... 4.032.258 65,01% 3.123 (1.248) (811) 2.030
Ágio no investimento - Help Franchising Participações Ltda. .................................................. 3.091 3.091
Amortização de ágio - Help Franchising Participações Ltda. ................................................... (824) (206)
Ágio no investimento - Granito Soluções em Pagamentos S.A. .............................................. 10.657
Amortização de ágio - Granito Soluções em Pagamentos S.A. ............................................... (533)
Total ................................................................................................................................................. 32.847 3.061.306 3.014.373
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 participação 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.
Em 09 de janeiro de 2019 o Banco BMG comprou 65,01% das ações da Granito Soluções em Pagamentos S.A. (anteriormente denominado Pago Soluções em Pagamento S.A.). Em conjunto, foi firmado opção de compra que pode ser exercida pelo Banco
BMG ao final de 24 meses, contados da data de fechamento, que corresponderão à aquisição de 10% das ações de emissão da sociedade.

NOTA 12 - IMOBILIZADO DE USO
Conglomerado Financeiro e Banco

2019 2018 Movimentações
Saldo Saldo

Taxa anual (Depreciação Valor Valor residual em (Despesas de Residual em
  (%) Custo acumulada) líquido líquido 31.12.2018 Aquisições (Baixas) Depreciação) 30.06.2019

Imóveis de uso ....................................................................................................... 16.686 (12.971) 3.716 3.729 3.717 (1) 3.716
Terrenos ................................................................................................................. 3.711 3.711 3.711 3.711 3.711
Edificações ........................................................................................................... 4 12.976 (12.971) 5 18 6 (1) 5

Outras imobilizações de uso ............................................................................. 240.314 (140.915) 99.399 78.813 99.634 12.286 (472) (12.048) 99.399
Instalações ............................................................................................................ 10 88.941 (61.794) 27.148 25.758 27.380 1.726 (2) (1.956) 27.148
Móveis e equipamentos de uso .......................................................................... 10 19.475 (12.490) 6.985 5.866 7.111 535 (661) 6.985
Sistema de comunicação .................................................................................... 10 1.201 (422) 779 464 562 261 (44) 779
Sistema de processamento de dados ............................................................... 20 123.079 (63.137) 59.942 43.634 61.325 7.457 (21) (8.819) 59.942
Sistema de transporte ......................................................................................... 20 7.618 (3.072) 4.545 3.091 3.256 2.307 (449) (568) 4.545

Imobilizado de uso .............................................................................................. 257.001 (153.886) 103.115 82.542 103.351 12.286 (472) (12.049) 103.115
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O Banco BMG não possui ativos contingentes contabilizados.
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

2019
Conglomerado Financeiro Banco

 Depósitos Depósitos
Judiciais Provisões Judiciais Provisões

Contingências tributárias e previdenciárias ......... 93.044 32.886 89.612 31.582
Contingências trabalhistas ..................................... 31.854 83.259 31.342 73.153
Reclamações cíveis ............................................... 192.376 293.628 191.803 293.249
Total .......................................................................... 317.274 409.773 312.757 397.984

2018
Conglomerado Financeiro Banco

 Depósitos Depósitos
Judiciais Provisões Judiciais Provisões

Contingências tributárias e previdenciárias ......... 88.218 38.672 85.375 38.645
Contingências trabalhistas ..................................... 30.876 83.462 30.330 72.720
Reclamações cíveis ............................................... 171.909 317.165 171.492 316.240
Total .......................................................................... 291.003 439.299 287.197 427.605
(v) Movimentação

Conglomerado Financeiro
Depósitos Contingências Contingências Contingências
Judiciais  Tributárias  Trabalhistas  Cíveis

Em 01/01/2019 ......................................................... 309.506 28.645 87.406 300.079
Adições ..................................................................... 62.026 4.930 16.051 23.148
(Baixas) ..................................................................... (54.258) (689) (20.198) (29.599)
Saldo em 30/06/2019 ............................................. 317.274 32.886 83.259 293.628

Banco
Depósitos Contingências Contingências Contingências
Judiciais  Tributárias  Trabalhistas  Cíveis

Em 01/01/2019 ......................................................... 305.444 27.666 77.522 299.468
Adições ..................................................................... 61.549 4.017 14.456 23.148
(Baixas) ..................................................................... (54.236) (101) (18.825) (29.367)
Saldo em 30/06/2019 ............................................. 312.757 31.582 73.153 293.249
NOTA 19 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (BANCO)
a) Capital social
Em 30 de junho de 2019, 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.
Em 30 de junho de 2019, foi provisionado o montante de R$79.307 a título de provisão de juros sobre o capital próprio.
NOTA 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

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

CDC Crédito pessoal .............................................................. 1.722.421 1.513.361 1.702.733 1.468.921
CDC Veículos .......................................................................... 152 729 152 729
Carteira comercial ................................................................... 99.876 85.986 99.475 85.986
Arrendamento mercantil .......................................................... (33)
Comissões de agentes ........................................................... (252.642) (201.187) (252.642) (201.187)
Total .......................................................................................... 1.569.807 1.398.856 1.549.718 1.354.449
(b)Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Aplicações interfinanceiras de liquidez ................................. 20.102 36.932 23.577 36.472
Títulos e valores mobiliários .................................................. 95.333 56.350 86.533 54.978
Total .......................................................................................... 115.435 93.282 110.110 91.450
(c) Despesas da intermediação financeira

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Despesa com captação no exterior ...................................... (85.706) (93.115) (85.706) (92.998)
Resultado com instrumentos financeiros derivativos ........ 16.040 172.438 16.040 172.438
Variação cambial ..................................................................... 20.141 (226.294) 18.851 (222.576)
Despesas de depósitos a prazo ............................................ (495.499) (395.487) (495.499) (395.343)
Despesas de depósitos interfinanceiros .............................. (1.292) (1.221) (50.307) (57.006)
Outras despesas de captação ............................................... (25.607) (35.700) (25.606) (35.700)
Operações de empréstimos e repasses ............................... (18.404) (24.514) (18.404) (24.514)
Resultado com operações de crédito cedidas ..................... (28.454) (49.443) (28.454) (49.443)
Total .......................................................................................... (618.781) (653.336) (669.085) (705.142)
NOTA 21 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Rendas de cobrança ............................................................... 425 630 425 630
Rendas de tarifas bancárias .................................................. 3.221 12.053 3.211 12.053
Rendas outros serviços ......................................................... 15.103 10.817 15.103 10.817
Total .......................................................................................... 18.749 23.500 18.739 23.500
NOTA 22  - DESPESAS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(a) Despesas de pessoal

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Proventos e honorários ........................................................... (54.937) (47.428) (54.907) (47.403)
Encargos sociais ..................................................................... (19.143) (16.615) (19.137) (16.607)
Treinamento .............................................................................. (1.141) (594) (1.141) (594)
Benefícios ................................................................................ (15.577) (13.296) (15.561) (13.281)
Total .......................................................................................... (90.798) (77.933) (90.746) (77.885)
(b) Outras despesas administrativas

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Água, energia e gás ................................................................ (925) (835) (925) (835)
Marketing .................................................................................. (42.334) (16.093) (42.132) (16.041)
Aluguéis .................................................................................... (4.642) (7.503) (4.629) (7.491)
Arrendamento de bens ............................................................ (2.498) (2.232) (2.498) (2.232)
Promoções e relações públicas ............................................. (4.087) (1.182) (4.087) (1.182)
Comunicações ......................................................................... (12.760) (13.532) (12.760) (13.532)
Manutenção e conservação de bens .................................... (685) (564) (685) (564)
Processamento de dados ....................................................... (32.137) (22.318) (32.137) (22.315)
Seguros ..................................................................................... (1.839) (1.821) (1.620) (1.599)
Serviços de terceiros .............................................................. (51.667) (38.616) (51.667) (38.616)
Serviço de vigilância ............................................................... (2.913) (2.786) (2.913) (2.786)
Serviços técnicos especializados ......................................... (82.073) (70.669) (81.460) (69.128)
Materiais diversos ................................................................... (1.731) (1.175) (1.731) (1.175)
Serviços do sistema financeiro ............................................. (3.142) (6.230) (3.123) (6.215)
Transportes ............................................................................... (2.359) (1.813) (2.359) (1.813)
Viagens ..................................................................................... (6.665) (4.593) (6.664) (4.592)
Amortização e depreciação .................................................... (85.411) (82.000) (85.411) (82.000)
Outras despesas administrativas ......................................... (21.573) (17.707) (21.488) (17.739)
Total .......................................................................................... (359.441) (291.669) (358.289) (289.855)
NOTA 23 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

PIS e COFINS ......................................................................... (46.536) (43.431) (46.064) (40.731)
ISS ............................................................................................. (500) (275) (500) (275)
Outros ....................................................................................... (3.453) (2.579) (3.366) (2.177)
Total .......................................................................................... (50.489) (46.285) (49.930) (43.183)
NOTA 24 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Outras receitas operacionais
Recuperação de encargos e despesas (i) ............................ 18.664 3.502 2.669 2.394
Atualização monetária ............................................................. 3.025 9.167 2.969 8.142
Reversão de provisões operacionais (ii) .............................. 54.190 50.577 52.255 48.758
Atualização de impostos a compensar ................................. 6.489 6.098 3.683 5.795
Participação sobre prêmios emitidos (iii) ............................ 15.023 15.023
Outras ....................................................................................... 609 5 609 5
Total .......................................................................................... 98.000 69.349 77.208 65.094

Outras despesas operacionais
Atualização monetária ............................................................. (10.282) (5.781) (10.282) (5.781)
Despesas de cobranças ......................................................... (777) (2.934) (776) (2.825)
Despesa de interveniência de repasse de recursos ........... (43.471) (41.377) (43.471) (41.377)
Despesa de provisões operacionais (ii) ............................... (159.103) (124.130) (157.270) (118.932)
Tarifas ....................................................................................... (23.937) (15.842) (23.937) (15.842)
Outras ....................................................................................... (14.691) (20.465) (13.811) (16.913)
Total .......................................................................................... (252.261) (210.529) (249.547) (201.670)

(i) No consolidado, recuperação de PIS e Cofins, atualizados pela Selic, sobre receita não compreendida na atividade ou objeto
social, inciso IV. do art. 12 do Decreto de Lei 1.598/77.

(ii) 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.

(iii) Na rubrica “Participação sobre prêmios emitidos” está registrado o valor de parceria com empresa de seguros.
NOTA 25 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Sobre adições temporárias ..................................................... 1.608.429   1.685.135 1.573.862      1.650.661
Sobre prejuízos fiscais / base negativa ............................... 643.838      656.470 321.693         318.838
Contribuição social – MP 2.158-35 ........................................ 547            547 547               547
Total Créditos Tributários – Não circulante (nota 9) ... 2.252.814 2.342.152 1.896.102 1.970.046
O Conglomerado Financeiro adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre todas as diferenças
temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 30 de junho de 2019, esses saldos possuem as seguintes
características:
O Conglomerado Financeiro possui prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda no montante de R$1.675.511 (2018 –
R$1.694.957) e de base negativa de contribuição social no montante de R$ R$1.499.737 (2018 – R$1.512.129) e Crédito de
Contribuição Social – MP 2.158-35 de R$547 (2018 – 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 semestre findo em 30 de junho de 2019 pode ser demonstrada como
segue:

Conglomerado financeiro
CS Adições Prejuízos fiscais/

MP 2.158-35 temporárias Base negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2019 ......................... 547 1.613.076 653.385 2.267.008
Constituição ...................................................... 209.731 209.731
(Utilização) ......................................................... (214.378) (9.547) (223.925)
Saldo final em 30/06/2019 ............................ 547 1.608.429 643.838 2.252.814

Banco
CS Adições Prejuízos fiscais/

MP 2.158-35 temporárias Base negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2019 ......................... 547 1.578.704 322.110 1.901.361
Constituição ...................................................... 209.297 209.297
(Utilização) ......................................................... (214.139) (417) (214.556)
Saldo final em 30/06/2019 ............................ 547 1.573.862 321.693 1.896.102
(c) O imposto de renda e contribuição social diferidos sobre exclusões temporárias no montante de R$63.254 (2018 -
R$41.321) no Conglomerado Financeiro e R$63.005 (2018 – R$40.957) no Banco, referem-se principalmente, a Marcação à
Mercado de Títulos e Valores Mobiliários.
(d) Realização do crédito tributário

Conglomerado Financeiro Banco
Período Expectativa de realização por período Expectativa de realização por período
2019 248.288 245.083
2020 662.821 628.365
2021 800.291 759.677
2022 280.206 237.802
2023 67.299 24.083
2024 46.529
2025 49.007
2026 51.183
2027 44.802
2028 2.388 1.092
Total 2.252.814 1.896.102
(e) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado

Conglomerado Financeiro
2019 2018

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda social de renda social

Resultado antes da tributação sobre o lucro e das
participações societárias .................................................. 200.978 200.978 138.947 138.947

Juros sobre o capital próprio ................................................... (79.307) (79.307)
Participações estatutárias ....................................................... (12.804) (12.804) (17.807) (17.807)
Adições (exclusões) permanentes:

Equivalência patrimonial ....................................................... 11.241 11.241 (2.614) (2.614)
Variação cambial de investimento no exterior .................. 2.140 2.140 (29.118) (29.118)
Outros ..................................................................................... 6.045 (5.413) 4.948 19.137

Base de cálculo ...................................................................... 128.293 116.835 94.356 108.545
Alíquota base ............................................................................ (19.244) (17.525) (14.153) (21.709)
Alíquota adicional ...................................................................... (12.823) (9.424)
Incentivos fiscais ..................................................................... 303 186
Encargos (Créditos) com Imposto de renda e

contribuição social ............................................................ (31.764) (17.525) (23.391) (21.709)
Banco

2019 2018
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

de renda social de renda social
Resultado antes da tributação sobre o lucro e das

participações societárias .................................................. 171.416 171.416 116.458 116.458
Juros sobre o capital próprio ................................................... (79.307) (79.307)
Participações estatutárias ....................................................... (12.804) (12.804) (17.807) (17.807)
Adições (exclusões) permanentes:

Equivalência patrimonial ....................................................... 32.847 32.847 (60.034) (60.034)
Outros ..................................................................................... 5.456 334 5.774 19.677

Base de cálculo ...................................................................... 117.608 112.486 44.391 58.294
Alíquota base ............................................................................ (7.786) (7.019) (6.659) (11.659)
Alíquota adicional ...................................................................... (5.180) (4.427)
Incentivos fiscais ..................................................................... 258 134
Encargos (Créditos) com Imposto de renda e

contribuição social ............................................................ (12.708) (7.019) (10.952) (11.659)
NOTA 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 2019 2018 2019 2018
Aplicação em Depósitos Interfinanceiros
BMG Bank (Cayman) Ltd. ....................................................................... 235.890 3.560
Títulos e Valores Mobiliários
BMG Bank (Cayman) Ltd. ....................................................................... 52.106 143
Operações de crédito
Outras partes relacionadas .................................................................... 34.023 401
Rendas a Receber
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ...................................... 6.588
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................................. 210 3.089
Outros Créditos
Banco Cifra S.A. ...................................................................................... 172 1.374
Banco BCV S.A. ....................................................................................... 5.351 10.599
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................................. 940
Bmg Participações Em Negócios Ltda ................................................... 25 25
Serviços de Cobrança
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ................................................... 63 74
Depósitos à vista
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ...................................... (76) (35)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................................. (1) (318)
EGL - Emprendimientos Gerais Ltda ...................................................... (50) (819)
Help Franchising ....................................................................................... (1.445) (1.236)
CB Intermediação de Negócios Ltda ...................................................... (742) (370)
ME Promotora de Vendas Ltda .............................................................. (909) (514)
BMG Soluções Eletrônicas S.A ............................................................. (11) (45)
Bmg Participações Em Negócios Ltda ................................................... (828) (16)
Cmg Corretora De Seguros ...................................................................... (127) (551)
Granito Soluções em Pagamentos S.A. ................................................. (35)
Depósitos interfinanceiros
Banco BCV S.A. ....................................................................................... (930.611) (921.302) (28.752) (28.551)
Banco Cifra S.A. ...................................................................................... (590.387) (565.185) (17.782) (17.410)
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ...................................... (334.076) (107.167) (2.134) (9.308)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................................. (10.462) (14.751) (347) (516)
Depósitos a prazo
EGL - Empreendimentos Gerais Ltda ..................................................... (8.175) (3.023) (230) (149)
Help Franchising ....................................................................................... (10.184) (12.765) (359) (269)
ME Promotora de Vendas Ltda .............................................................. (6.341) (4.627) (162) (92)
CB Intermediação de Negócios Ltda ...................................................... (1.202) (1.845) (2.895) (634)
BMG Soluções Eletrônicas S.A ............................................................. (358) (335) (11) (11)
Bmg Participações Em Negócios Ltda ................................................... (1.071) (1.206) (34) (39)
Cmg Corretora De Seguros ...................................................................... (7.273) (226)
Outras obrigações
Banco BCV S.A. ....................................................................................... (959) (1.513)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................................. (392)
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ................................................... (316) (369)
Em junho de 2019, o Conglomerado do BMG contratou seguro garantia com prêmios no montante de R$1.768 com a BMG
Seguros S.A.

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 30 de junho de 2019, os valores a repassar a EGL – Empreendimentos Gerais Ltda., totalizavam R$316 (2018 – R$369) e
os serviços de cobrança representavam R$63 (2018 – R$ 74).
(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

2019 2018
Remuneração ................................................................................................................................ 6.821 4.443
Contribuição INSS ........................................................................................................................ 1.535 1.000
Total ............................................................................................................................................... 8.356 5.443
(i) Outras informações
De acordo com o disposto na Resolução nº 4.693, a partir de janeiro de 2019, as instituições financeiras podem realizar
operações de crédito com partes relacionadas, mediante o atendimento de condições e limites definidos pela citada resolução.
Dessa forma, o Banco BMG estabeleceu política para realização de operações de crédito com partes relacionadas,
devidamente aprovada pelo Conselho de Administração e formalizada em documento específico mantido à disposição do
Banco Central do Brasil.
NOTA 27 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Compromissos e Garantias
Os avais e fianças prestadas pelo Conglomerado Financeiro a clientes montam R$324.599 (2018 – R$310.987) 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 negativo no resultado do semestre findo em 30 de junho de 2019 de R$83 (30/06/2018
positivo em R$7).
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.
NOTA 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 Conglomerado Prudencial do 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 Riscos e Compliance 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 p r o c e s s o s
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 Riscos e Compliance, 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.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2019
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2018
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)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 2019, 06 (seis) reuniões ordinárias, todas previstas no seu plano de
trabalho. Adicionalmente, foram realizadas duas reuniões em 22/07 e 06/08/19, para avaliação final das demonstrações
contábeis da data-base de 30/06/2019, dentre outros assuntos. Contamos sempre com a presença de dois conselheiros,
também membros do Comitê de Auditoria.
Sistemas de controles internos e de Gerenciamento de Riscos
No primeiro semestre de 2019 o BMG continuou aprimorando e atualizando as 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 como
efetivos os Controles Internos do BMG, entendendo que os esforços empreendidos nos últimos semestres vêm contribuindo,
efetivamente, para fortalecer o processo de governança, com o efetivo engajamento de todos os níveis da 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, 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 econômica e financeira, 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 sua independência.
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 30/06/2019, 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 30 de junho de 2019.

São Paulo, 08 de agosto de 2019.
Ana Karina B. Dias

Olga Stankevicius Colpo
Paulo Augusto de Andrade

(Presidente e Membro Especialista)

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 30 de junho de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o semestre findo 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 30 de
junho de 2019 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o semestre 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 30 de junho de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o
semestre findo nessa data, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa
consolidados para o semestre 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
responsabil idades 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 corrente. Esses assuntos foram tratados no
contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo
e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Nossa auditoria para o semestre findo em 30 de junho de 2019 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.

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.
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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
Riscos e Compliance. 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 e o Crédito na Conta
(crédito pessoal com débito em conta), 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.
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.
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 Riscos e Compliance, 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; e 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 (404) (605) (1.009)
Taxa de juros em reais Exposições sujeitas a variação de taxas de juros pré-fixadas (15.070) (37.675) (75.349)
Cupom cambial Exposições sujeitas a variação de taxas dos cupons em

moeda estrangeira 1.346 3.365 6.729
IPCA/IGPM Exposições sujeitas a variação de taxas dos cupons de

índices de preços 36.480 91.200 182.400
Total 22.352 56.285 112.771
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.

A DIRETORIA

CONTADORA RESPONSÁVEL
Damiana Abreu da Silva
CRC - 1SP251315/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2019
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Continuação...

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

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

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
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,
atualizamos a 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 e suas
controladas. Obtivemos o estudo de projeção de lucro
tributário aprovado pelo Conselho de Administração e, com
base nessas informações, analisamos a consistência das
principais premissas com as utilizadas em estudos de anos
anteriores. Observamos a razoabilidade das informações
divulgadas nas notas explicativas.Constatamos que os
estudos de realização dos créditos tributários estão alinhados
com as metodologias adotadas no exercício anterior, bem
como consideramos que os critérios e premissas adotados
pela Administração para a determinação da realização dos
mesmos são razoáveis no contexto das demonstrações
financeiras.
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G lobalmente, a maioria dos entrevistados (75%) discorda 
que “um homem que fica em casa para cuidar de seus 
filhos é ‘menos homem’”, com exceção da Coréia do 

Sul (19%). Entre os demais países, a discordância sobre a 
afirmação varia bastante sendo que na Sérvia (92%), Holanda 
(90%) e Colômbia (87%) observam-se os maiores percentuais 
de discordância sobre a afirmação. Mesmo sendo maioria, 
depois dos coreanos, os menores percentuais são verificados 
na Índia (55%), África do Sul (66%) e Brasil (66%). 

Falando de Brasil e do outro lado da moeda, aproximada-
mente um quarto dos brasileiros (26%) acredita que “um 
homem que fica em casa para cuidar dos filhos é ‘menos ho-
mem’”, uma opinião não diferente entre homens e mulheres, 
mas que tem maiores percentuais entre pessoas que exercem 
cargos de decisão, liderança ou executivos seniors (35%) e 
chefes de família (30%).

“Apesar de a minoria dos brasileiros referir que um homem 
é “menos homem” por estar em casa e cuidar dos filhos, não 
dá para fechar os olhos e achar que isso reflete que estamos 
em uma época distinta do passado não distante, onde o papel 
do homem está atrelado ao mantenedor do lar”, afirma Rafael 
Lindemeyer, diretor de clientes na Ipsos. 

Com relação ao dever das empresas e empregadores a ofere-
cerem fl exibilidade para equilibrar o cuidado com as crianças 
e a vida profi ssional, 73% do total dos pesquisados são a favor 
dessa iniciativa. Novamente os sérvios tomam a dianteira, 
com 90% dos entrevistados que concordam com a afi rmação, 
seguidos pelos chilenos (83%) e colombianos (81%).

Mais uma vez, para o Brasil, é importante olhar por dois 

Homem que fi ca em casa para 
cuidar dos fi lhos é "menos homem"

Um estudo exclusivo da Ipsos, realizado em parceria com o Instituto Global para a Liderança Feminina do 
King’s College London, mostra a percepção da população de 27 países, incluindo o Brasil, sobre igualdade 

entre homens e mulheres no que se refere à responsabilidade de cuidar das crianças e do lar

espectros: 59% dos brasileiros 
concordam que a empresa/
empregador deve flexibilizar 
e auxiliar no equilíbrio entre 
vida profissional do homem e 
o cuidar dos filhos, porém 31% 
dos brasileiros discordam que 
isso é importante, com índices 
maiores entre donos de negó-
cio próprio (42%) e os mais 
jovens (36%). 

“Os números de discordância 
sobre a necessidade de flexibi-
lização das empresas sobre o 
auxílio aos homens para cuidar 
dos filhos são convergentes 
com o número de pessoas 
que acredita que um homem é 
menos “homem” quando está 
em casa cuidado do lar e dos 
filhos. A pesquisa mostra que 
esse equilíbrio parece não ser 
tão necessário de acordo com 
o estágio de vida, pois muitos 
ainda não sentiram na pele a 
necessidade de dividir o cui-
dado do filho ou porque isso 
interfere em uma dinâmica do 
negócio”, diz Lindemeyer. 

O levantamento também identificou que a área a qual as 
pessoas mais acreditam que não está sendo feito o suficien-

te para alcançar direitos iguais entre homens e mulheres 
é o cuidado das crianças e do lar, conforme quase metade 
dos respondentes (48%). Sérvia (73%), Espanha (63%) e 
Peru (60%) são os que mais acreditam que não está sendo 
suficiente o que está sendo feito para alcançar o direito de 
igualdade, já os italianos (15%), canadenses (37% e suecos 
(37%) estão entre os menores percentuais, seguidos pelos 
brasileiros (39%). 

Quando perguntados se acreditavam que a discriminação 
contra mulheres que cuidam exclusivamente das crianças e 
do lar poderia terminar em 20 anos, os pesquisados ficaram 
divididos. Duas em cada cinco (39%) pessoas se mostraram 
confiantes nessa mudança. Aproximadamente a mesma pro-
porção (42%) respondeu que não acredita. 

Entre os países que acreditam que a discriminação terá 
terminado em vinte anos estão: Índia (59%), Malásia (55%) 
e Brasil (52%). Os menos confiantes são Hungria (24%), 
Rússia (23%) e Japão (14%). Entre os brasileiros os mais 
confiantes são os homens (55%), mais jovens (56%) quem 
ocupa cargo de decisão e liderança. 

“A pesquisa propõe a reflexão sobre os direitos de homens 
e mulheres, para que o homem exerça um papel mais ativo 
no lar e com os filhos, permitindo que as mulheres atinjam 
os seus direitos. O caminho a percorrer ainda é longo, mas 
está na hora de os homens lutarem pelo direito das mulhe-
res. É ótimo entender que ter direitos e deveres no lar e na 
partilha da paternidade e maternidade é um benefício para 
todos”, completa Lindemeyer. O estudo foi realizado em 27 
países, com 18.800 entrevistados, sendo 1.000 brasileiros, 
entre os dias 21 de dezembro de 2018 e 4 de janeiro de 2019. 
A margem de erro é de 3,1 p.p.

 
Fonte e mais informações: (https://www.ipsos.com/pt-br)Um quarto dos brasileiros (26%) acredita que um homem que fi ca em casa para cuidar dos fi lhos é ‘menos homem’.
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é um benefício para todos.
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Provisões e passivos contingentes
(Notas explicativas 2.2.r e 18)
O Banco e suas controladas são partes de processos
judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal dos
seus negócios, propostos por terceiros e órgãos públicos, de
natureza 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.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

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

Ambiente de tecnologia de informação
O elevado volume de operações diárias realizadas pelo
Banco 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 11).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
significativamente 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 o cálculo do valor recuperável.Realizamos
reuniões com a 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 semestre 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. Como
resultado desses trabalhos consideramos que os processos
e controles do ambiente de tecnologia nos proporcionaram
uma base razoável para determinarmos a natureza e a
extensão de nossos procedimentos de auditoria sobre as
demonstrações financeiras.

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 semestre corrente e que dessa
maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente
raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 8 de agosto de 2019

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

Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado
As demonstrações individuais do valor adicionado (DVA) do Banco BMG S.A. referente ao semestre findo em 30 de junho de
2019, bem como a demonstração consolidada do valor adicionado do Banco BMG S.A. e suas controladas referente ao
semestre findo em 30 de junho de 2019, 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 do Banco. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão
conciliadas com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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.

Continuação...

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
 A

76
3-

1E
01

-B
27

F-
EA

EC
.



São Paulo, sexta-feira, 09 de agosto de 2019Página 14

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 semestre findo em 30 de junho de 2019, 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

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2019 2018
Ativo
Ativo circulante .............................................................................. 963.436 941.536
Disponibilidades ............................................................................ 3 203 840
Aplicações interfinanceiras de liquidez ....................................... 4 936.410 932.303
Relações interfinanceiras .............................................................. 360 558
Operações de crédito ..................................................................... 7 6.545
Operações com características de concessão de crédito ................. 6.578
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................. (33)
Outros créditos .............................................................................. 6 19.553 7.321
Outros valores e bens ................................................................... 365 514
Não circulante – Realizável a longo prazo .................................. 273.818 253.274
Títulos e valores mobiliários ........................................................ 5 26.048 24.444
Operações de crédito ..................................................................... 7 27.308
Operações com características de concessão de crédito ................. 27.445
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................. (137)
Outros créditos .............................................................................. 6 220.462 228.830
Total do Ativo ................................................................................ 1.237.254 1.194.810

Nota 2019 2018
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo circulante .......................................................................... 17.649 19.572
Relações interfinanceiras .............................................................. 20 20
Outras obrigações ......................................................................... 17.629 19.552

Fiscais e previdenciárias ............................................................. 8(a) 11.509 8.133
Diversas ....................................................................................... 8(b) 6.120 11.419

Não circulante – Exigível a longo prazo ...................................... 34
Outras obrigações ......................................................................... 34

Fiscais e previdenciárias ............................................................. 34
Patrimônio Líquido ....................................................................... 9 1.219.605 1.175.204
Capital social – De domiciliados no país .......................................... 1.529.617 1.529.617
Reservas de capital .......................................................................... 78 78
Ajustes de avaliação patrimonial ...................................................... (9) 51
Prejuízos acumulados ...................................................................... (310.081) (354.542)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ................................. 1.237.254 1.194.810

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

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 Reservas Ajustes de Avaliação Prejuízos
social de capital Patrimonial acumulados Total

Saldos em 1 de janeiro de 2018 ........................................................................................................... 1.529.617 78 58 (368.370) 1.161.383
Variação do ajuste a valor de mercado ................................................................................................... (7) (7)
Lucro líquido do semestre ...................................................................................................................... 13.828 13.828
Saldos em 30 de junho de 2018 .......................................................................................................... 1.529.617 78 51 (354.542) 1.175.204
Saldos em 1 de janeiro de 2019 ........................................................................................................... 1.529.617 78 (11) (334.903) 1.194.781
Variação do ajuste a valor de mercado ................................................................................................... 2 2
Lucro líquido do semestre ...................................................................................................................... 24.822 24.822
Saldos em 30 de junho de 2019 .......................................................................................................... 1.529.617 78 (9) (310.081) 1.219.605

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre ....................................................................... 24.822 13.828
Ajuste ao lucro líquido ............................................................................. 5.361 3.391

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ......................................... 170
Imposto de renda e contribuição social diferidos ...................................... 4.975 3.391
Provisão para contingência ...................................................................... 216

Lucro líquido ajustado ............................................................................. 30.183 17.219
Variações de ativos e passivos

Aplicações interfinanceiras de liquidez ................................................... (1.925) 5.733
Títulos e valores mobiliários ..................................................................... (790) (763)
Relações interfinanceiras e interdependências ........................................ 198
Operações de crédito ............................................................................... (34.023)
Outros créditos ........................................................................................ 9.314 27.014
Outros valores e bens ............................................................................... 59 (514)
Outras obrigações ................................................................................... 8.497 (43.402)

Caixa gerado nas operações ..................................................................... 11.513 5.287
Imposto de renda e contribuição social pagos .......................................... (7.124) (14.768)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas em atividades operacionais 4.389 (9.481)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa ........................... 4.389 (9.481)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre ............................. 1.613 21.322
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre ............................... 6.002 11.841
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa ........................... 4.389 (9.481)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTA 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.
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.
NOTA 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 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 08/08/2019.
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 30 de junho de 2019, 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; e (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.
NOTA 3 - Caixa e equivalentes de caixa - O caixa e equivalentes de caixa compreendem:

2019 2018
Disponibilidades ...................................................................................... 203 840
Aplicações interfinanceiras de liquidez ..................................................... 5.799 11.001
Total ...................................................................................................... 6.002 11.841
NOTA 4 - Aplicações interfinanceiras de liquidez

2019 2018
Aplicações no mercado aberto
Posição bancada
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ....................................................... 5.799 11.001
Aplicações em depósitos interfinanceiros ........................................... 930.611 921.302
Total ...................................................................................................... 936.410 932.303
Circulante ............................................................................................... 936.410 932.303
NOTA 5 - Títulos e valores mobiliários
(a) Os títulos e valores mobiliários podem ser apresentados como segue:

2019 2018
Títulos de renda fixa
Livres
- Letras Financeiras do Tesouro – LFT ..................................................... 23.787 19
Vinculados a prestação de garantias
- Letras Financeiras do Tesouro – LFT ..................................................... 2.261 24.425
Total ...................................................................................................... 26.048 24.444
Não Circulante ....................................................................................... 26.048 24.444
(b) Os títulos e valores mobiliários apresentam os seguintes prazos de vencimento:

2019 2018
Após Valor de Valor de Valor de

Títulos/Vencimentos 360 dias  mercado custo mercado
Disponível para venda
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ............ 26.048 26.048 26.066 24.444
Total ............................................................ 26.048 26.066 24.444
Não Circulante ............................................ 26.048 26.066 24.444
NOTA 6 - Outros créditos

2019 2018
Créditos tributários (i) .............................................................................. 220.462 228.830
Impostos a compensar (ii) ........................................................................ 18.522 5.808
Valores a receber de sociedades ligadas .................................................. 959 1.513
Outros ..................................................................................................... 72
Total ...................................................................................................... 240.015 236.151
Circulante ............................................................................................... 19.553 7.321
Não circulante ........................................................................................ 220.462 228.830
(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, basicamente, PIS e Cofins sobre receita não

compreendida na atividade ou objeto social, inciso IV. do art. 12 do Decreto de Lei 1.598/77.

NOTA 7 - Operações de crédito
(a) Classificação por produto

2019
Carteira comercial .......................................................................................................... 34.023
Total operações de crédito .............................................................................................. 34.023
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................................................. (170)
Total .............................................................................................................................. 33.853
Circulante ...................................................................................................................... 6.545
Não circulante ............................................................................................................... 27.308
(b) Classificação por setor de atividade

2019
Setor privado:
Rural .............................................................................................................................. 34.023
Total .............................................................................................................................. 34.023
(c) Classificação da carteira de crédito por rating por vencimentos:
Vencimento /Produto Carteira Comercial Total
A vencer de 181 a 360 dias ............................................................ 6.578 6.578
A vencer após 360 dias .................................................................. 27.445 27.445
Total de parcelas a vencer .......................................................... 34.023 34.023
Total da carteira – 2019 ............................................................... 34.023 34.023
(d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Apresentamos abaixo a composição da carteira
de operações de crédito nos correspondentes níveis de risco, conforme Resolução 2.682/99 do BACEN:

Carteira Total de provisão de
Nível % Comercial liquidação duvidosa
A .......................................................................... 0,50 34.023 170
Total ................................................................... 34.023 170
NOTA 8 - Outras obrigações
(a) Fiscais e previdenciárias

2019 2018
Provisão para imposto de renda e contribuição social a recolher ................ 11.509 7.901
Outros impostos e contribuições a recolher .............................................. 232
Provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos .................. 34
Total ...................................................................................................... 11.509 8.167
Circulante ............................................................................................... 11.509 8.133
Não circulante ........................................................................................ 34
(b) Diversas

2019 2018
Provisão para pagamentos a efetuar ......................................................... 37
Credores diversos .................................................................................... 727 820
Valores a pagar sociedades ligadas ......................................................... 5.356 10.599
Total ...................................................................................................... 6.120 11.419
Circulante ............................................................................................... 6.120 11.419
NOTA 9 - Patrimônio líquido - (a) Capital social - Em 30 de junho de 2019, 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.
NOTA 10 - 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

2019 2018
Aplicações interfinanceiras de liquidez ..................................................... 28.815 28.871
Títulos e valores mobiliários ..................................................................... 777 749
Total ...................................................................................................... 29.592 29.620
NOTA 11 - Outras receitas e despesas operacionais

2019 2018
Outras receitas operacionais
Recuperação de encargos e despesas (i) ................................................. 9.866
Reversão de provisões operacionais ......................................................... 216
Atualização de impostos a compensar (i) .................................................. 1.573
Total ...................................................................................................... 11.655
Outras despesas operacionais
Atualização de tributos ............................................................................. (142)
Outras ..................................................................................................... (3.396)
Total ...................................................................................................... (3.538)
(i) Recuperação de PIS e Cofins, atualizados pela Selic, sobre receita não compreendida na atividade ou

objeto social, inciso IV. do art. 12 do Decreto de Lei 1.598/77.
NOTA 12 - Imposto de renda e contribuição social
(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos

2019 2018
Créditos Tributários:

Sobre adições temporárias ................................................................ 28.941 28.864
Sobre prejuízos fiscais / Base negativa .............................................  191.521 199.966

Total ...................................................................................................... 220.462 228.830
O Banco BCV adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre as diferenças
temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 30 de junho de 2019, esses saldos possuem as
seguintes características:
Prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda tem como base o montante de R$478.802 (2018 -
R$493.203) e Base Negativa de Contribuição Social no montante de R$478.802 (2018 - R$493.203) 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 semestre findo em 30 de junho de 2019 pode
ser demonstrada como segue:

Adições Prejuízos Fiscais/  
temporárias Base Negativa Total

Saldo inicial em 01/01/2019 ................................ 28.958 196.478 225.436
Constituição ........................................................ 77 77
(Realização) ....................................................... (94) (4.957) (5.051)
Saldo final em 30/06/2019 .................................. 28.941 191.521 220.462
(c) Expectativa de realização
Período Expectativa de realização por período
2019 .................................................................................... 761
2020 .................................................................................... 19.275
2021 .................................................................................... 24.105
2022 .................................................................................... 25.507
2023 .................................................................................... 26.706
2024 .................................................................................... 28.727
2025 .................................................................................... 30.257
2026 .................................................................................... 31.600
2027 .................................................................................... 33.524
Total .................................................................................. 220.462
(d) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado

2019  2018
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

de Renda Social de Renda Social
Resultado antes do imposto de renda e da
 contribuição social ......................................... 41.306 41.306 25.120 25.120
Outras Adições / (Exclusões) permanentes
Outras ............................................................ 44 44
Base de Cálculo ............................................... 41.350 41.350 25.120 25.120
Alíquota base ..................................................... (6.203) (6.203) (3.768) (5.024)
Alíquota adicional ............................................... (4.122) (2.500)
Incentivos fiscais ................................................ 44
Encargos (créditos) com Imposto de Renda e
 Contribuição social ........................................ (10.281) (6.203) (6.268) (5.024)
NOTA 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 - Os principais saldos mantidos com partes relacionadas
podem ser demonstrados da seguinte forma:

Ativo (Passivo) Receitas (Despesas)
2019 2018 2019 2018

Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ............................................................. 930.611 921.302 28.752 28.551
Outros Créditos
Banco BMG S.A. ............................................................. 959 1.513
Operações de crédito
Outras partes relacionadas .............................................. 34.023 401
Outras obrigações
Banco BMG S.A. ............................................................. (5.351) (10.599)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest ............................................. (5)
Em junho de 2019, o Banco BCV contratou seguro garantia com prêmios no montante de R$365 com a
BMG Seguros S.A..
(i) Outras informações - De acordo com o disposto na Resolução nº 4.693, a partir de janeiro de
2019, as instituições financeiras podem realizar operações de crédito com partes relacionadas,
mediante o atendimento de condições e limites definidos pela citada resolução. Dessa forma, o Banco

BMG, controlador do Banco BCV, estabeleceu política para realização de operações de crédito com
partes relacionadas, devidamente aprovada pelo Conselho de Administração e formalizada em
documento especifico mantido à disposição do Banco Central do Brasil.
NOTA 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 é feita de forma integrada. O Banco BMG destaca a Diretoria de
Riscos 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 o Banco 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. I - 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/).

A DIRETORIA
CONTADORA RESPONSÁVEL

DAMIANA ABREU DA SILVA
CRC - 1SP251315/O-1

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.
Em 30 de junho de 2019, o Banco BCV registrou lucro líquido de R$ 24,8 milhões e o patrimônio líquido
de R$ 1.220 milhões, correspondendo uma rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido médio de
4,2%. Na mesma data, o total de ativos atingiu R$ 1.237 milhões, dos quais R$ 936 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, 08 de agosto de 2019.
A Administração

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2019 2018
1 – Receitas ............................................................................................ 41.488 30.114
1.1 Intermediação financeira .................................................................... 29.993 30.114
1.2 Prestação de serviços ....................................................................... 10
1.3 Provisão para créditos de liquidação duvidosa .................................. (170)
1.5 Outras receitas operacionais ............................................................. 11.655
2 – Despesas .......................................................................................... 26 3.538
2.1 Despesas da intermediação financeira .............................................. 26
2.2 Outras despesas operacionais .......................................................... 3.538
3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros ............................... 124 30
3.1 Materiais, energia e outros ............................................................... 45
3.2 Outras ............................................................................................... 79 30
3.2.1 Propaganda, promoções e publicidade ........................................... 48
3.2.2 Serviços técnicos especializados ................................................... 31 30
4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) .................................................. 41.338 26.546
5 – Depreciação e amortização
6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) .......... 41.338 26.546
7 – Valor adicionado recebido em transferência
7.1 Resultado da equivalência patrimonial
8 – Valor adicionado a distribuir (6+7) ............................................... 41.338 26.546
9 – Distribuição do valor adicionado .................................................. 41.338 26.546
9.1 Impostos, contribuições e taxas ......................................................... 16.516 12.718
9.1.1 Federais ......................................................................................... 16.510 12.718
9.1.2 Municipais ...................................................................................... 6
9.3 Remuneração de capitais de terceiros
9.4 – Remuneração de capitais próprios ............................................. 24.822 13.828
9.4.1 Lucros retidos do semestre ............................................................. 24.822 13.828

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Banco BCV S.A.

CNPJ Nº 50.585.090/0001-06CNPJ Nº 50.585.090/0001-06CNPJ Nº 50.585.090/0001-06CNPJ Nº 50.585.090/0001-06CNPJ Nº 50.585.090/0001-06

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 30 de junho de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. em 30
de junho de 2019 o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação 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
semestre findo em 30 de junho de 2019, 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 relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é
consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor - A
administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras - A
administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de o Banco continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a
não ser que a administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos do Banco.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional do Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar o Banco a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 8 de agosto de 2019
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Edison Arisa Pereira
CRC 2SP0000160/O-5 Contador CRC 1SP127241/O-0

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 2019 2018
Receitas da intermediação financeira .......................................... 29.993 30.114
Operações de crédito ....................................................................... 401
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ............... 10 29.592 29.620
Receita de variação cambial sobre taxas de disponibilidade ............. 494
Despesas da intermediação financeira ........................................ (26)
Despesa de variação cambial sobre taxas de disponibilidade ........... (26)
Resultado da intermediação financeira antes da provisão de

créditos de liquidação duvidosa ............................................. 29.967 30.114
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................. 10 (170)
Resultado bruto da intermediação Financeira ........................... 29.797 30.114
Outras receitas (despesas) operacionais .................................... 11.509 (4.994)
Receitas de prestação de serviços ................................................... 10
Outras despesas administrativas ...................................................... (124) (30)
Despesas tributárias ........................................................................ (32) (1.426)
Outras receitas operacionais ........................................................... 11 11.655
Outras despesas operacionais ......................................................... 11 (3.538)
Resultado operacional .................................................................. 41.306 25.120
Resultado antes da tributação sobre o lucro ............................. 41.306 25.120
Imposto de renda .............................................................................. 12(d) (7.172) (4.384)
Contribuição social .......................................................................... 12(d) (4.337) (3.517)
Ativo fiscal diferido ........................................................................... 12(d) (4.975) (3.391)
Lucro líquido do semestre ........................................................... 24.822 13.828
Lucro líquido por ação - R$ .......................................................... R$0,3028 R$0,1687

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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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 semestre findo em 30 de junho de 2019, 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

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2019 2018
Ativo
Circulante .......................................................................................... 613.976 581.258
Disponibilidades ............................................................................... 3 78 520
Aplicações interfinanceiras de liquidez .......................................... 4 591.385 566.684
Relações interfinanceiras ................................................................. 24 78
Outros créditos – Diversos .............................................................. 5 22.489 13.946
Outros valores e bens ...................................................................... 30
Não circulante ................................................................................... 126.852 130.954
Realizável a longo prazo .................................................................. 126.852 130.954
Outros créditos – Diversos .............................................................. 5 126.852 130.954
Total do Ativo ................................................................................... 740.828 712.212

Nota 2019 2018
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante .......................................................................................... 7.193 7.025
Relações interfinanceiras ................................................................. 56 56
Outras obrigações ............................................................................ 7.137 6.969

Fiscais e previdenciárias ................................................................. 6(a) 6.916 5.388
Diversas .......................................................................................... 6(b) 221 1.581

Total do Passivo ............................................................................... 7.193 7.025
Patrimônio Líquido .......................................................................... 7 733.635 705.187
Capital social - De domiciliados no país ............................................. 814.673 814.673
Prejuízos acumulados ......................................................................... (81.038) (109.486)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido .................................... 740.828 712.212

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EM 30 JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2019 2018
Receitas da intermediação financeira ........................................... 17.801 17.550
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ................ 8 17.801 17.550
Resultado bruto da intermediação financeira ............................. 17.801 17.550
Outras receitas (despesas) operacionais ..................................... 7.071 (728)
Outras despesas administrativas ....................................................... (81) (80)
Despesas tributárias ......................................................................... (4) (816)
Outras receitas operacionais ............................................................ 9 7.156 168
Resultado operacional ................................................................... 24.872 16.822
Resultado antes da tributação sobre o lucro .............................. 24.872 16.822
Imposto de renda ............................................................................... 10 (4.488) (2.891)
Contribuição social ........................................................................... 10 (2.598) (2.362)
Ativos fiscais diferidos ...................................................................... (2.179) (2.278)
Lucro líquido do semestre ............................................................ 15.607 9.291
Lucro líquido por ação - R$ ........................................................... R$ 0,10 R$ 0,06

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 2018 .................................................................................................................. 814.673 (118.777) 695.896
Lucro líquido do semestre ............................................................................................................................. 9.291 9.291
Saldos em 30 de junho de 2018 ................................................................................................................. 814.673 (109.486) 705.187
Saldos em 01 de janeiro de 2019 ............................................................................................................... 814.673 (96.645) 718.028
Lucro líquido do semestre ............................................................................................................................. 15.607 15.607
Saldos em 30 de junho de 2019 ................................................................................................................. 814.673 (81.038) 733.635

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais

2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre ................................................................... 15.607 9.291
Ajustes ao lucro líquido: ...................................................................... 2.308 2.278

Imposto de renda e contribuição social diferidos .................................. 2.179 2.278
Provisão para contingência ................................................................... 129

Lucro líquido ajustado ......................................................................... 17.915 11.569
Variação de ativos e passivos

Aplicações interfinanceiras de liquidez ................................................ (9.959) (13.863)
Relações interfinanceiras e interdependências ..................................... 33
Outros créditos ..................................................................................... (6.361) 3.954
Outros valores e bens ........................................................................... (30)
Relações interfinanceiras ..................................................................... (45)
Outras obrigações ................................................................................ 2.820 (2.476)

Caixa gerado nas operações ................................................................. 4.448 (891)
Imposto de renda e contribuição social pagos ....................................... (4.659) (8.180)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (211) (9.071)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa ....................... (211) (9.071)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre ......................... 1.286 11.090
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre ........................... 1.075 2.019
Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa ......................... (211) (9.071)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2019

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTA 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.
NOTA 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 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 08/08/2019.
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) 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 30 de junho de 2019, 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; e (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.
NOTA 3 - Caixa e equivalentes de caixa

2019 2018
Disponibilidades ........................................................................................ 78 520
Aplicações interfinanceiras de liquidez (i) ................................................ 997 1.499
Total ......................................................................................................... 1.075 2.019
Circulante ................................................................................................ 1.075 2.019

(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.
NOTA 4 - Aplicações interfinanceiras de liquidez

2019 2018
Posição bancada
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ....................................................... 997 1.499
Aplicações em depósitos interfinanceiros ........................................... 590.388 565.185
Total ......................................................................................................... 591.385 566.684
Circulante ................................................................................................ 591.385 566.684

NOTA 5 - Outros créditos
2019 2018

Créditos tributários (i) .............................................................................. 126.852 130.954
Impostos a compensar (nota 9) .................................................................. 20.723 12.031
Devedores diversos - País ......................................................................... 1.766 1.915
Total ......................................................................................................... 149.341 144.900
Circulante ................................................................................................ 22.489 13.946
Não circulante ......................................................................................... 126.852 130.954
(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 10(a).
NOTA 6 - Outras obrigações
(a) Fiscais e previdenciárias e cobrança e arrecadação de títulos

2019 2018
Provisão para imposto de renda e contribuição social a recolher .............. 6.916 5.388
Total ......................................................................................................... 6.916 5.388
Circulante ................................................................................................ 6.916 5.388
(b) Diversas

2019 2018
Provisão para pagamentos a efetuar .......................................................... 36 47
Credores diversos ..................................................................................... 13 160
Valores a pagar sociedades ligadas (i) ..................................................... 172 1.374
Total ......................................................................................................... 221 1.581
Circulante ................................................................................................ 221 1.581

(i) Valores a pagar para o Banco BMG referentes a operações de crédito migradas pela Cisão
Parcial.
NOTA 7 - Patrimônio líquido: (a) Capital social - Em 30 de junho de 2019, 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.
NOTA 8 - Receitas e despesas da intermediação financeira
Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

2019 2018
Aplicações interfinanceiras de liquidez ..................................................... 17.801 17.550
Total ......................................................................................................... 17.801 17.550

NOTA 9 - Outras receitas operacionais
2019 2018

Recuperação de encargos e despesas (i) ................................................. 5.952
Reversão de provisões operacionais ......................................................... 129
Atualização de impostos a compensar (i) .................................................. 1.075 168
Total ......................................................................................................... 7.156 168

(i) Recuperação de PIS e Cofins, atualizados pela Selic, sobre receita não compreendida na atividade
ou objeto social, inciso IV. do art. 12 do Decreto de Lei 1.598/77.
NOTA 10 - Imposto de renda e contribuição social
(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos

2019 2018
Créditos Tributários:
Sobre prejuízos fiscais / base negativa ..................................................... 126.852 130.954
Total ......................................................................................................... 126.852 130.954

O Banco adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre todas as diferenças
temporárias e prejuízos fiscais e bases negativas. Em 30 de junho de 2019, esses saldos possuem as
seguintes características:
Prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda no montante de base de R$ 327.254 (2018 – R$ 335.629)
e Base Negativa de Contribuição Social no montante de R$ 300.259 (2018 – R$ 308.634) 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.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2019 2018
1 – Receitas ............................................................................................. 24.957 17.718

1.1 Intermediação financeira ................................................................. 17.801 17.550
1.2 Outras receitas operacionais .......................................................... 7.156 168

2 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros ................................ 81 80
2.1 Materiais, energia e outros ............................................................. 50

3.3 Outras ................................................................................................ 81 30
3.3.1 Propaganda, promoções e publicidade ......................................... 50
3.3.2 Serviços técnicos especializados ................................................. 31 30

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ................................................... 24.876 17.638
5 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade ...................... 24.876 17.638
6 – Valor adicionado a distribuir (6) ..................................................... 24.876 17.638
7 – Distribuição do valor adicionado ................................................... 24.876 17.638
8.1 Impostos, contribuições e taxas .................................................... 9.269 8.347

8.1.1 Federais ....................................................................................... 9.266 8.347
8.2.2 Municipais .................................................................................... 3

8.3 Remuneração de capitais próprios ................................................ 15.607 9.291
8.3.1 Lucros retidos do semestre .......................................................... 15.607 9.291

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

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.
Em 30 de junho de 2019, o Banco Cifra registrou lucro líquido de R$ 15,6 milhões e o patrimônio
líquido de R$ 734 milhões, correspondendo uma rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido
médio de 4,4%. Na mesma data, o total de ativos atingiu R$ 741 milhões, dos quais R$ 591 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, 08 de agosto de 2019.
A Administração

 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

(b) A movimentação dos créditos tributários no semestre findo em 30 de junho de 2019 pode
ser demonstrada como segue:

Adições Prejuízos Fiscais
Temporárias Base Negativa Total

Saldo inicial em 01/01/2019 ............................... 52 129.821 129.873
(Realização) ...................................................... (52) (2.969) (3.021)
Saldo final em 30/06/2019 ................................. 126.852 126.852
Períodos Expectativa de realização por período
2019 .................................................................................... 444
2020 .................................................................................... 11.834
2021 .................................................................................... 14.903
2022 .................................................................................... 15.750
2023 .................................................................................... 16.510
2024 .................................................................................... 17.801
2025 .................................................................................... 18.750
2026 .................................................................................... 19.583
2027 .................................................................................... 11.277
Total .................................................................................. 126.852
(c) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado

2019 2018
Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda  Social  de renda Social

Resultado antes da tributação sobre o
lucro e das participações societárias .... 24.872 24.872 16.822 16.822

Juros sobre capital próprio
Outras Adições / (Exclusões) .................... 680 (5.613) 50 48

Base de cálculo ......................................... 25.552 19.259 16.872 16.870
Alíquota base .............................................. (3.833) (2.889) (2.531) (3.374)
Alíquota adicional ........................................ (2.543) (1.676)
Incentivos fiscais ......................................... 50
Despesa com imposto de renda e

contribuição social ................................ (6.376) (2.889) (4.157) (3.374)

NOTA 11 - (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)
2019 2018 2019 2018

Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ............................................. 590.388 565.185 17.782 17.410
Outras Obrigações
Banco BMG S.A. ............................................. 172 (1.374)
(b) Outras informações - De acordo com o disposto na Resolução nº 4.693, a partir de janeiro de 2019,
as instituições financeiras podem realizar operações de crédito com partes relacionadas, mediante o
atendimento de condições e limites definidos pela citada resolução. Dessa forma, o Banco BMG,
controlador do Banco Cifra, estabeleceu política para realização de operações de crédito com partes
relacionadas, devidamente aprovada pelo Conselho de Administração e formalizada em documento
especifico mantido à disposição do Banco Central do Brasil.
NOTA 12 - 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 do capital e para a escolha das
oportunidades de negócios, no sentido de obter a melhor relação entre risco e retorno.
Por isso, com o intuito de obter sinergia no processo de gerenciamento de riscos, a gestão de todas as
Instituições do Conglomerado Financeiro é feita de forma integrada. O Banco BMG destaca a Diretoria de
Riscos 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

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 30 de junho de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Cifra S.A. em 30 de junho de 2019, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em
relação 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 semestre findo em 30 de junho de 2019,
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, 8 de agosto de 2019
PricewaterhouseCoopers Edison Arisa Pereira
Auditores Independentes Contador CRC 1SP127241/O-0
CRC 2SP0000160/O-5
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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 semestre findo em 30 de junho de 2019,
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

BALANÇOS PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais

Nota  2019  2018
Ativo
Circulante ........................................................................................ 14.340 18.490
Disponibilidades ................................................................................ 3 750 737
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............................................. 4 10.462 14.751
Outros créditos ................................................................................. 5 2.002 1.422
Outros valores e bens ........................................................................ 6 1.126 1.580

Total do Ativo ................................................................................. 14.340 18.490

Nota  2019  2018
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo Circulante .......................................................................... 340 4.291
Outras obrigações ............................................................................ 340 4.291

Sociais e estatutárias .................................................................... 7(a) 210 3.089
Fiscais e previdenciárias ............................................................... 7(b) 54 213
Diversas ........................................................................................ 7(c) 76 989

Patrimônio Líquido ........................................................................ 8 14.000 14.199
Capital social - De domiciliados no país ........................................... 7.000 7.000
Reserva de lucros ............................................................................. 7.000 7.199
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido .................................. 14.340 18.490

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO SEMESTRES FINDOS EM 30 JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2019 2018
Receitas da intermediação financeira ........................................... 347 516
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ................ 9 347 516
Resultado bruto da intermediação financeira ............................. 347 516
Outras receitas (despesas) operacionais ..................................... (83)  (267)
Outras despesas administrativas ....................................................... 10 (289) (243)
Despesas tributárias ......................................................................... (3) (24)
Outras receitas operacionais ............................................................ 11 209
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações ... 264 249
Imposto de renda ............................................................................... (54) (50)
Lucro líquido do semestre ............................................................ 210 199
Lucro líquido por ação – R$ .......................................................... R$0,75 R$0,71

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 2018 ....................................................... 7.000 159 6.841 14.000
Lucro líquido do semestre ..................................................................... 199 199
Constituição de reservas ....................................................................... 10 189 (199)
Saldos em 30 de junho de 2018 ......................................................... 7.000 169 7.030 14.199
Saldos em 01 de janeiro de 2019 ....................................................... 7.000 175 6.825 14.000
Lucro líquido do semestre ..................................................................... 210 210
Constituição de reservas ....................................................................... 11 199 (210)
Dividendos ............................................................................................. (210) (210)
Saldos em 30 de junho de 2019 ......................................................... 7.000 186 6.814 14.000

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais

2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do semestre .................................................................... 210 199
Variação de ativos e passivos

Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................................... 3.423 2.252
Outros créditos ......................................................................................... (557) (247)
Outros valores e bens ............................................................................... 218 200
Outras obrigações .................................................................................... 45 (2.506)

Caixa gerado nas operações ..................................................................... 3.339 (102)
Imposto de renda e contribuição social pagos ........................................... (61) (142)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais .... 3.278 (244)
Dividendos pagos ..................................................................................... (3.417)

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamentos ................. (3.417)
Aumento/(Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa .............. (139) (244)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre .................................... 889 981
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre ...................................... 750 737
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa ............... (139) (244)

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 30 DE JUNHO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2019 2018
1 – Receitas ................................................................................................. 556 516
1.1 Intermediação financeira ......................................................................... 347 516
1.2 Outras receitas operacionais .................................................................. 209
2 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros .................................... 289 243
2.1 Materiais, energia e outros .................................................................... 218 218
2.2 Outros ..................................................................................................... 71 25
2.2.1 Propaganda, promoções e publicidade ................................................ 53 7
2.2.2 Serviços técnicos especializados ........................................................ 18 18
3 – Valor adicionado bruto (1 – 2) ............................................................ 267 273
4 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade .......................... 267 273
5 – Valor adicionado a distribuir .............................................................. 267 273
6 – Distribuição do valor adicionado ....................................................... 267 273
7.1 Impostos, contribuições e taxas ........................................................ 57 74

7.1.1 Federais ........................................................................................... 54 74
7.1.2 Municipais ........................................................................................ 3

8 Remuneração de capitais próprios ....................................................... 210 199
8.1 Lucros retidos no semestre ................................................................. 210 199

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

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.
Em 30 de junho de 2019, a Cifra Financeira registrou lucro líquido de R$ 0,2 milhão e o patrimônio
líquido de R$ 14 milhões, correspondendo uma rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido
médio de 3,0%. Na mesma data, o total de ativos atingiu R$ 14 milhões, dos quais R$ 10 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, 08 de agosto de 2019.
A Administração

Cifra S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ Nº 08.030.215/0001-67CNPJ Nº 08.030.215/0001-67CNPJ Nº 08.030.215/0001-67CNPJ Nº 08.030.215/0001-67CNPJ Nº 08.030.215/0001-67

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 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, 8 de agosto de 2019
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Edison Arisa Pereira
CRC 2SP0000160/O-5 Contador CRC 1SP127241/O-0

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 30 de junho de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cifra S.A. Crédito, Financiamento
e Investimento em 30 de junho de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à 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 semestre findo em 30 de junho de 2019,
elaborada sob a responsabilidade da administração, cuja apresentação está sendo efetuada como
informação suplementar pela Financeira, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em
conjunto com a nossa auditoria das demonstrações financeiras da Financeira. Para a formação de
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e
registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa
opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Financeira é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Financeira é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Financeira continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Financeira ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Financeira são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

NOTA 11 - Outras despesas administrativas
2019 2018

Recuperação de encargos e despesas (i) ................................................... 177
Atualização de impostos a compensar (i) .................................................... 32
Total ......................................................................................................... 209
(i) Recuperação de PIS e Cofins, atualizados pela Selic, sobre receita não compreendida na atividade ou
objeto social, inciso IV. do art. 12 do Decreto de Lei 1.598/77.
NOTA 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 - Os principais saldos mantidos com partes
relacionadas podem ser demonstrados da seguinte forma:

Ativo (Passivo) Receita (Despesa)
2019 2018 2019 2018

Disponibilidades
Banco BCV S.A. ................................................ 651 419
Banco BMG S.A. ............................................... 1 318
Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ............................................... 10.462 14.751 347 516
Valores a receber sociedade ligadas
Banco BMG S.A. ............................................... 392
Banco BCV S.A. ................................................ 5
Outras Obrigações
Banco BMG S.A. ............................................... (3.089)
Valores a repassar sociedade ligadas
Banco BMG S.A. ............................................... (941)
Em junho de 2019, a Financeira contratou seguro garantia com prêmios no montante de R$1.126 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 Financeira não possui
benefícios de longo prazo, de pós-emprego, de contrato de trabalho para o seu pessoal-chave da
Administração; (c) Outras informações - De acordo com o disposto na Resolução nº 4.693, a partir de
janeiro de 2019, as instituições financeiras podem realizar operações de crédito com partes relacionadas,
mediante o atendimento de condições e limites definidos pela citada resolução. Dessa forma, o Banco
BMG, controlador da Financeira, estabeleceu política para realização de operações de crédito com partes
relacionadas, devidamente aprovada pelo Conselho de Administração e formalizada em documento
especifico mantido à disposição do Banco Central do Brasil.
NOTA 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
Riscos 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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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; e (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.
NOTA 3 - Caixa e equivalentes de Caixa
O caixa e equivalentes de caixa compreendem:

2019 2018
Disponibilidades ........................................................................................ 750 737
Total ......................................................................................................... 750 737
Circulante ................................................................................................. 750 737
NOTA 4 - Aplicações interfinanceiras de liquidez

2019 2018
Aplicações em depósitos interfinanceiros .................................................... 10.462 14.751
Total ......................................................................................................... 10.462 14.751
Circulante ................................................................................................. 10.462 14.751
NOTA 5 - Outros créditos

2019 2018
Impostos a compensar ................................................................................ 229 171
Valores a receber sociedades ligadas ........................................................ 397
Devedores diversos – País (i) ..................................................................... 1.376 1.251
Total ......................................................................................................... 2.002 1.422
Circulante ................................................................................................. 2.002 1.422
(i) O saldo de devedores diversos refere-se, basicamente, a bloqueios judiciais.
NOTA 6 - Outros valores e bens
Refere-se, substancialmente, a seguro garantia de processo administrativo de natureza tributária, no valor
de R$1.126 (2018 – R$1.562).
NOTA 7 - Outras obrigações
(a) Sociais e estatutárias
Constituição de dividendos, no valor de R$210 (2018 – R$3.089)
(b) Fiscais e previdenciárias

2019 2018
Provisão para imposto de renda e contribuição sobre lucros ........................ 54 210
Outos impostos e contribuições a recolher .................................................. 3
Total ......................................................................................................... 54 213
Circulante ................................................................................................. 54 213
(c) Diversas

2019 2018
Provisões para pagamentos a efetuar .......................................................... 29 6
Credores diversos ...................................................................................... 47 42
Valores a repassar – sociedades ligadas .................................................... 941
Total ......................................................................................................... 76 989
Circulante ................................................................................................. 76 989
NOTA 8 - Patrimônio líquido: (a) Capital social - Em 30 de junho de 2019, 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; (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.
NOTA 9 - Receitas e despesas da intermediação financeira

2019 2018
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ............................ 347 516
Total ......................................................................................................... 347 516
NOTA 10 - Outras despesas administrativas

2019 2018
Marketing .................................................................................................. (53) (7)
Seguros ..................................................................................................... (218) (218)
Processamento de dados ............................................................................ (18)
Serviços técnicos especializados ............................................................... (18)
Total ......................................................................................................... (289) (243)

NOTA 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.
NOTA 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 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 08/08/2019.
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 30 de junho de 2019, 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
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BANCO 42

BAF
ABOBORA
CABALETA
IRCESAR

GARRAELE
DEIXARA
OIINVES
URBSAND

FRAUDECE
UREITOR
GOAOBI

BURCAARS
AORAIC
INSEGURO

Título de 
impera-
dores

romanos

Arma de
gaviões,
águias e
falcões

Ocultar;
esconder 

"Vou (?)",
sucesso
do grupo

Skank 

Urbanis-
mo

(abrev.)
Areia, em

inglês

Estado na-
tal do padre

Cícero
(sigla)

Ato como
a falsifi-
cação de
dinheiro

A maior 
autorida-
de na uni-
versidade

Antigo
território
português
na Índia

Medida
que

equivale a
100 m2

Prefixo de 
"bicarbo-
nato": du-
as vezes

(?) nova, 
movimen-
to musical

francês

Traje da 
muçulma-

na

Atual-
mente; 

presente-
mente

Italo
Calvino, 
escritor
italiano

Condição
comum do
indivíduo

tímido

Decisivo;
inevitável
Locais on-
de os cor-
reios não
efetuam
entrega

domiciliar

Contrário;
oposto

Cavidade
(pl.)

Aquele
homem
Desejo
intenso

Pequena 
ária de rit-
mo sim-

ples, com
repetições

(Mús.)

A carrua-
gem de

Cinderela
(Lit.)

Está asso-
ciada às re-
des hidro-
gráficas do
Paraguai
e Paraná

Grupo de jogadores
que se colocam à
frente da baliza na
cobrança de faltas

Brado de
touradas

Fruto-símbolo da
situação trabalhosa

Parque
florestal

3/ars — goa. 4/sand. 5/césar. 8/cabaleta.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
ATUALIZAÇÃO Inspiração Diária de Kate 

Spreckley

Atualmente, nossos sistemas de energia estão 
sendo reconectados para acomodar as novas energias 
que chegam. À medida que processamos e integra-
mos essas energias, os desequilíbrios podem emergir 
para serem resolvidos. Esses desequilíbrios podem 
nos tornar indecisos, desorientados, exaustos. Os 
sintomas irão passar com o tempo conforme nossos 
sistemas nervoso e energético se atualizam.

Este é um momento crucial na sua cura, cresci-
mento e evolução. É uma oportunidade para anco-
rar e centrar sua alma nos reinos físicos. Tire um 
tempo para mergulhar na natureza, na beleza das 
fl orestas, no poder do oceano, ou na magnifi cência 
das montanhas. Honre seu corpo e dê-lhe o apoio 
necessário neste momento.

Muito amor Kate
https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

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: LAERCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Paulino Neves, MA (Registrado em Tutóia, MA), no dia 15/05/1991, residente e do-
miciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Antonia da Silva. A pretendente: 
FRANCIDALVA OLIVEIRA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Cruz das Almas, BA (Registrada no subdistrito de Itaporã, em Muritiba, BA), no dia 
28/10/1982, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Cornelio 
Conceição Ribeiro e de Joana Machado de Oliveira.

O pretendente: FELIPE DE BARROS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de suporte, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 29/10/1995, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Moizes Gomes da 
Silva Neto e de Simone Tavares de Barros. A pretendente: LAÍS BARBOSA CALE-
GARIO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de saúde, nascida nesta Capital, Vila 
Nova Cachoeirinha, SP, no dia 11/05/1998, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Michael Leandro dos Santos Peverari Calegario e de Adriana 
Maria Barbosa.

O pretendente: JUVANDO ROCHA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão marceneiro, 
nascido em Rafael Jambeiro, BA (Registrado em Camaçari - BA), no dia 18/10/1987, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel José da Con-
ceição Santos e de Joanita Rocha Santos. A pretendente: ELIZANGELA PANTOJA 
RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em Portel, BA, no 
dia 19/12/1978, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Serrão Rodrigues e de Domingas Pantoja.

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: RAPHAEL BORGES NOGUEIRA KYRILLOS, de nacionalidade 
brasileira, engenheiro, solteiro, nascido no dia 09/05/1988 em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado no Jardim Fonte do Morumbi, São Paulo - SP, fi lho de Abilio Kyrillos Filho 
e de Ana Maria Borges Nogueira Kyrillos. A pretendente: CAROLINE CONSENTINO 
MUNHOZ, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia 30/06/1988 
em São Paulo - SP, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Rafael 
Munhoz Plana e de Solange Consentino Munhoz.

O pretendente: ANDREAS GEORGIOS FARAH ZAVITSANOS, de nacionalidade 
brasileira, funcionário público, divorciado, nascido no dia 03/02/1973 em São Paulo - 
SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Thomas Andre 
Zavitsanos e de Maria Amelia Farah Zavitsanos. A pretendente: IVES ARIANE PETRY 
KOLLING, de nacionalidade brasileira, gerente comercial, solteira, nascida no dia 
19/06/1984 em Rio Pardo - RS, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Cléo Clóvis Kolling e de Mirna Idia Petry Kolling.

O pretendente: MAXIME HEINRICH ROLAND JOSEPH SCHEUER, de nacionalida de 
alemã, marketing, solteiro, nascido no dia 31/03/1990 na Alemanha, residente e domiciliado na 
Alemanha, fi lho de Heinrich Scheuer e de Marie-Therésè Françoise Jeanne Jadas Scheuer. 
O pretendente: ARMANDO DIOGO COUCEIRO NETO, de nacionalidade brasileira, médico, 
solteiro, nascido no dia 02/10/1987 em Belém - PA, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Celso Diogo Couceiro e de Liana Magda dos Santos Couceiro.

O pretendente: RODRIGO CASTILHOS ANZANELLO, de administrador, solteiro, nascido 
no dia 03/03/1976 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Nabor Rony Anzanello e de Iolanda Castilhos Anzanello. A pretendente: 
BIANCA DE SOUZA GARBE, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no 
dia 10/05/1985 em São Paulo - SP, residente e domiciliada no Jd. Consorcio, São Paulo - 
SP, fi lha de Paulo Roberto Garbe e de Eva Benta de Souza Garbe.

O pretendente: JOSÉ SÉRGIO QUAQUARINI JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido no dia 25/06/1976 em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de José Sérgio Quaquarini e 
de Creuzeli Urias Quaquarini. A pretendente: NÁTHALIE PULTI HERMIDA REIGADA, 
de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida no dia 02/01/1987 em São Paulo - 
SP, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de José Vidal 
Hermida Reigada e de Lilian Melitta Puliti Hermida Reigada.

O pretendente: GUILHERME PENTEADO KAPOS, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido no dia 12/09/1985 em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Estevam Valko Kapos 
e de Glaura Penteado Kapos. A pretendente: CAROLINA DE TOLEDO LEITE, de 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia 20/01/1992 em São Paulo - 
SP, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Fernando de Toledo 
Leite e de Maria Belen Felisa Poccard de Toledo Leite.

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

O pretendente: FERNANDO ASSIS RIBELATO, de na cionalidade brasileira, 
executivo de contas, divorciado, nascido no dia 15/11/1979 em São Paulo - SP, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Mele Ribelato 
e de Neusa Assis Ribelato. A pretendente: MARILIA PAVAN FURLANETTO, de 
nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida no dia 06/12/1982 em 
Sertãozinho - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Gualter Furlanetto e de Marileia Liliane Pavan Furlanetto.

O pretendente: LUCAS GONÇALVES SIVOLELLA, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro civil, solteiro, nascido no dia 17/07/1990 em Belo Horizonte - MG, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luciano Sivolella e 
de Maria do Carmo de Rezende Gonçalves Sivolella. A pretendente: LUIZA VILLAS 
BOAS VIANA, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia 
15/04/1990 em Belo Horizonte - MG, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Armando Comelli Viana e de Cristiana Maria Villas Boas Viana.

O pretendente: MARCUS VINICIUS BONALDI FIGUEIREDO ROCHA, de nacionalidade 
brasileira, engenheiro, solteiro, nascido no dia 20/03/1978 no Rio de Janeiro - RJ, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Fernandes 
Figueiredo Rocha e de Vitoria Maria Bonaldi Figueiredo Rocha. A pretendente: RAQUEL 
REIS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, advogada, divorciada, nascida no dia 
21/08/1982 no Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliada no Rio de Janeiro - RJ, fi lha 
de José de Sousa Ribeiro Filho e de Maria Bernadete Reis Ribeiro.

O pretendente: SAMI NAGIB CHOHFI, de nacionalidade brasileira, músico, solteiro, 
nascido no dia 08/06/1982 em Roseville, Califórnia, Estados Unidos da América, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nagib Chohfi  
Neto e de Pamela Sue Chohfi . A pretendente: RENATA PONTEDEIRO FONTANA, 
de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia 05/10/1977 em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Irineu 
Fontana Filho e de Anna Izaura Pontedeiro Fontana.

O pretendente: CAIO EDUARDO ZANETTE, de nacionalidade brasileira, bancário, 
solteiro, nascido no dia 13/06/1985 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ernesto Zanette e de Lígia Cássia Pacheco 
Zanette. A pretendente: SUZANA DORLHAC CATINELLA, de nacionalidade 
brasileira, professora, solteira, nascida no dia 12/10/1988 em São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gianfranco 
Catinella e de Sophie Henriette Dorlhac Catinella.

O convivente: GERMAN ARTURO PENA ARCINIEGAS, de nacionalidade 
colombiano, engenheiro, solteiro, nascido no dia 05/01/1989 na Colombia, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de German Arturo Pena Gomez 
e de Liliana Arciniegas Carrero. A convivente: THAÍS MORENO FERNANDES, de 
nacionalidade brasileira, analista de sistemas, solteira, nascida no dia 16/11/1988 
em São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Willian Fernandes e de Maria Alice Moreno Peres Fernandes. 
Obs.: Conversão de união estável em casamento.

O pretendente: ALEX YUITI ELIAS SATO, de nacionalidade brasileira, engenheiro, 
solteiro, nascido no dia 24/05/1985 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Auro Fumio Sato e de Carol Filgueiras Elias 
Sato. A pretendente: MARIANE SAYURI YUI, de nacionalidade brasileira, médica, 
solteira, nascida no dia 17/12/1983 em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Massanobu Yui e de Edna Nakamura 
Silva Yui.

O pretendente: BENNY SPIEWAK, de nacionalidade brasileira, advogado, 
divorciado, nascido no dia 26/07/1979 em São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Leon Spiewak e de Ruth Joffe 
Spiewak. A pretendente: ADRIANA HELLERING, de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, nascida no dia 28/02/198 7 em São Paulo - SP, residente e 
domiciliada no Sumarezinho, São Paulo - SP, filha de Miron Hellering e de Deborah 
Ghelfond Hellering.

O pretendente: LUCAS CASTELLO MOSQUETTI, de nacionalidade brasileira, 
empresário, solteiro, nascido no dia 11/12/1992 em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado no Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, filho de Claudio Mosquetti 
Filho e de Clarice Nobre Castello Mosquetti. A pretendente: MARIA FLORA DE 
ANDRADE CUNHA, de nacionalidade brasileira, bailarina, solteira, nascida no dia 
20/02/1991 em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo 
- SP, filha de Ricardo Esposito Cunha e de Anamaria do Amaral Andrade.

O pretendente: PLINIO DAMIN, de nacionalidade brasileira, engenheiro agrônomo, 
divorciado, nascido no dia 07/06/1978 em Santo André - SP, residente e domiciliado 
na Bela Vista, São Paulo - SP, filho de Reinaldo Damin e de Maria Aparecida da 
Silva Damin. A pretendente: MARIANA LUIZA BITTENCOURT CAMPINHOS, de 
nacionalidade brasileira, cirurgia dentista, divorciada, nascida no dia 14/08/1974 
em Vitória - ES, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, filha 
de Luiz Carlos de Oliveira Campinhos e de Maria Augusta Bittencourt Campinhos.

O pretendente: DANIEL MARADEI GONZALEZ, de nacionalidade brasileira, 
advogado, divorciado, nascido no dia 29/03/1988 em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Henry Singer Gonzalez e 
de Carmen Regina Maradei Gonzalez. A pretendente: INEZ COSTA DE BARROS 
LISBOA, de nacionalidade brasileira, economista, divorciada, nascida no dia 
03/02/1991 no Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Marcos de Barros Lisboa e de Magda Rodrigues Costa Barros 
Lisboa.

O pretendente: RODRIGO REIS ROCHA, de nacionalidade brasileira, atendente, 
solteiro, nascido no dia 07/12/1989 em Boa Nova - BA, residente e domiciliado no 
Jabaquara, São Paulo - SP, filho de Martim Pires Rocha e de Maria Campos dos 
Reis Rocha. A pretendente: SARINA BRUNA LIMA, de nacionalidade brasileira, 
dentista, divorciada, nascida no dia 07/12/1986 em São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Valdinei de Souza Lima 
e de Iracema Belarmina da Silva.

O pretendente: GUILHERME MARTINS LEGATTI, de nacionalidade brasileira, 
economista, solteiro, nascido no dia 05/03/1989 no Rio de Janeiro - RJ, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo- SP, filho de Glauco Colepicolo Legatti 
e de Edna Glaucia Martins Legatti. A pretendente: MARIA PAULA LACERDA DE 
ALMEIDA COSTA, de nacionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida 
no dia 15/02/1993 em São José do Rio Preto - SP, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo- SP, filha de Roberto Antonio de Almeida Costa e de 
Elizabeth Corrêa de Lacerda Almeida Costa.

O pretendente: THIAGO ADRIANO CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão vigilan-
te, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia 12/11/1984, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Nildasio Gomes de Carvalho e de Angela Adriano 
Gonçalves. A pretendente: SIMONE RAMOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 09/03/1984, residente e domiciliada na Vila 
Nova Cachoeirinha, São Paulo, SP, fi lha de João Evangelista da Silva e de Maria José 
Ramos Silva. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas recebida do Ofi cial de Registro Civil 
do 48° Subdistrito - Vila Nova Cachoeirinha, desta Capital.

O pretendente: BRUNO FLORIANO TORRE, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 01/11/1989, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Almeida Torre e de Inês Floriano Almeida 
Torre. A pretendente: CINTHIA INAWASHIRO, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 13/03/1990, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Kenji Inawashiro e de Maria de Lourdes Inawashiro.

O pretendente: REINALDO TEIXEIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 07/12/1974, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilto Teixeira de Sousa e de Maria Aparecida de Sousa. A 
pretendente: ANDREA CRISTINA FERNANDES, estado civil divorciada, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 21/05/1975, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José Fernandes e de Maria Luiza Fernandes.

O pretendente: CAIO VINICIUS ARANTES, estado civil solteiro, profi ssão professor,   nascido 
nesta Capital, Butantã, SP, no dia 05/11/1989, residente na Vila Celeste, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Walter Arantes e de Dirce Arantes. A pretendente: FABIANA CRISTINA 
DE ASSIS FRANCISCO, estado civil solteira, profi ssão analista de marketing, nascida em 
nesta Capital, Limão, SP, no dia 30/10/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Nilson Rodrigues Francisco e de Ivanilde America de Assis Francisco.

O pretendente: JEAN FABIANO BRITO DE OLIVEIRA, estado civi l solteiro, profi ssão ana-
lista contábil, nascido em Embu das Artes - SP, no dia 13/09/1980, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Brito de Oliveira e de Elizabete Ferreira de 
Oliveira. A pretendente: TAMIRIS MANCINO, estado civil divorciada, profi ssão técnica em 
radiologia, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 02/12/1987, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Guido Mancino e de Rosângela Baka Mancino.

O pretendente: DANILO MARTINS LOPES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar técnico 
de educação, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 17/01/1986, resi-
dente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Lopes e de Antonia 
Cristina Martins da Silva. A pretendente: VIVIANE DA CONCEIÇÃO FERNANDES, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia 
18/06/1983, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Almerindo 
Pereira Fernandes e de Isabel Francisca da Conceiçao Fernandes.

O pretendente: DANIEL YUSHEI TASATO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 17/02/1989, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Yuki Tasato e de Maria Yasuko Shingaki 
Tasato. A pretendente: CAMILA DE SOUZA, estado ci vil solteira, profi ssão gerente de 
produto, nascida em Francisco Morato, SP, no dia 22/05/1987, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Jesuel Mariano de Souza e de Maura Aparecida 
Ferreira de Souza.

O pretendente: RODOLFO ARCOS DOS PRAZERES, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionário publico, nascido em Botucatu, SP (Distrito de Rubião Junior, Botucatu/SP), no 
dia 03/01/1990, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito 
Antônio dos Prazeres e de Vânia de Lourdes Arcos. A pretendente: CAROLINA RIBEIRO 
BORGES, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida nesta Capital, Jardim 
Paulista, SP, no dia 03/05/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Paulo Mauricio Borges e de Elaine Simone Ribeiro Borges.

O convivente: DANIEL ORLANDI, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido em 
São Caetano do Sul, SP, dia 09/10/1977, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sergio Orlandi e de Cleusa Odete Schiavoni Orlandi. A convivente: 
TITUS GILBERTO MARTONIE JUNIOR, estado civil solteira, profi ssão gerente de 
treinamento, nascida em Ribeirão Pires, SP, no dia 10/10/1986, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Titus Gilberto Martonie e de Martia Aparecida 
Martonie. Obs.: Conversão de união estável em casamento.

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Trabalho 
da Prefeitura realizou um 

levantamento que mostra onde estão 
localizados esses MEIs, dividido por 
bairro, subprefeitura e região. A região 
Leste é a que concentra a maior parte 
dos MEIs, com 33% do total, seguida 
pela zona Sul com 30% dos microem-
preendedores. A seguir aparecem as 
áreas Norte que com 19%, Oeste, com 
11% e Central, com 7%.

O centro da cidade ter o menor 
número de microempreendedores 
e o bairro do Brás é o líder em São 
Paulo, somando mais de 8 mil. Em 
segundo lugar aparece a Bela Vista, 
com 7.404, seguida de Pinheiros 
com 6.988, Vila Mariana com 5.982 
e Americanópolis com 4.949. “Na 
maioria das vezes o o microem-
preendedor registra o seu negócio 
no endereço residencial, fazendo 
com que o mapa de MEIs em São 
Paulo seja parecido com o mapa 
da população”, explica a secretária 
de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, Aline Cardoso. 

“Mas existem diversas atividades 
que mostram que determinado 
bairro possui uma vocação, como é 

O Brás é o bairro com o maior número 
de microempreendedores na capital

São Paulo tem mais de 660 mil microempreendedores individuais – MEIs espalhados pela capital

o caso do Brás, que conta com um 
forte comércio de roupas e acessó-
rios e Pinheiros, onde o número de 
entregadores cresceu fortemente 
nos últimos dois anos”, completa. 
O Brás tem mais de 10 shoppings 
em funcionamento. À medida que 
crescem, esses comércios querem 
distanciar seus empreendimentos 
da informalidade. 

Do total de MEIs ativos na capital, 
42.777 atuam no setor de comércio 
varejista de roupas e acessórios, 

totalizando cerca de 6%. Nos úl-
timos cinco anos, 66 mil pessoas 
iniciaram um empreendimento 
neste ramo. 

O ranking dos 10 principais 
bairros ainda conta com Perdizes 
- 4.914, Centro - 4.096, Ipiranga – 
3.392,  Mooca – 3.571 e Santana 
- 3.345. Entre os anos de 2011 e 
2013, a média dessas regiões era 
de 200 formalizações anuais, pas-
sando para 500 por ano a partir de 
2014 (AI/spsmdet).

O bairro do Brás soma mais de 8 mil microempreendedores. 
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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: JORGE ALLI SALMEN JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (17/09/1992), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Alli Salmen e de Concei-
ção Fernandez Sanchez Salmen. A pretendente: TATIANE FEITOZA DE CARVALHO, 
estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(12/07/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Carlos de Carvalho e de Sueli Ferreira Feitoza de Carvalho.
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Ao longo do primeiro 

semestre, algumas opor-

tunidades de trabalho 

surgiram no mercado de 

marketing e vendas

Apesar do otimismo 
em que começamos 
o ano, a economia se 

manteve estagnada. Contudo, 
vários profi ssionais souberam 
observar os setores em desen-
volvimento, acompanhar as 
mudanças de cenário, manter 
a rede de networking ativa e 
conseguiram criar oportunida-
des para se recolocar. Acom-
panhando essa movimentação, 
decidi escrever sobre como 
fazer um estudo macroeconô-
mico da sua área de atuação 
e sobre como os profi ssionais 
podem criar oportunidades 
de emprego mesmo quando o 
mercado está estagnando.

1 – Acompanhe as notí-

cias: O primeiro passo, para 
quem deseja entender as 
movimentações do mercado 
de trabalho, sem dúvida, 
é acompanhar o noticiário 
econômico e político todos os 
dias. Ler sobre esses assuntos 
e observar como cada pequena 
movimentação interfere no dó-
lar, no crescimento econômico, 
no ânimo dos investidores e nas 
decisões das maiores empresas 
do país. Parece difícil, mas na 
verdade, depois de algumas 
semanas você naturalmente 
vai conseguir conectar alguns 
pontos e perceber como as 
coisas se conectam.

2 – Observe como se 

comporta sua área de atu-

ação: Se o primeiro passo é 
acompanhar o mercado como 
um todo, o segundo é observar 
exclusivamente o seu setor de 
atuação. Seja bens e serviços, 
indústria automotiva, tecnolo-
gia, óleo e gás, beleza, saúde 
ou farmacêutica, não importa. 
Procure por notícias segmen-
tadas, prestando atenção em 
como as maiores empresas 
do seu segmento estão tra-
balhando. Se estão em crise, 
se estão demitindo, se estão 
inovando, buscando investi-
mentos, comprando outras 
empresas. Nesse ponto, vale ir 
além dos veículos tradicionais 
de comunicação e acompanhar  
também o site, rede sociais e 
até o perfi l dos executivos. 

3 - Volte a sua atenção 

para sua área de especia-

lização: Observe se estão 
surgindo vagas com o seu perfi l 
profi ssional. Em que tipo de 
empresa? Em que nível hierár-
quico? Quais as competências 
e especializações o mercado 
está demandando? Aqui na 
Trend Recruitment, nosso foco 
é recrutar para marketing e 
vendas cargos de meio e topo 
de pirâmide. Nesse primeiro 
semestre de 2019, observamos 
uma demanda crescente para 
três cargos específi cos: geren-
te de desenvolvimento de ne-
gócios, gerente de marketing 
digital e gerente de branding.

Essas foram as três vagas 
para as quais mais recruta-

mos até agora. O profi ssional 
“gerente de desenvolvimento 
de negócios” ou comumente 
conhecido como business 
development manager, é uma 
demanda bem aquecida, já que 
esse profi ssional dedica-se a 
gerar resultados imediatos, 
desenvolvendo negócios e 
cavando oportunidades. É 
um profi ssional indispensável 
mesmo em momentos de re-
tração econômica.

Na área de marketing, o 
gerente de marketing digital 
tem se destacado, uma vez 
que a presença online se torna 
crescente para as empresas. 
Mesmo quando o budget para 
investimento em marketing 
está curto, essa área continua 
recebendo verba (principal-
mente quando existe um foco 
em ações com retorno mais 
imediato, seja aquisição ou 
retenção de clientes), fazendo 
com que os profi ssionais com 
essa especialização continuem 
sendo relevantes para a com-
panhia.

Já o gerente de branding é 
uma cadeira reservada para 
momentos de otimismo e 
expectativa de melhora do 
mercado. Esse profissional 
costuma ser um investimento 
de longo prazo. Ele vai pensar 
estratégias de comunicação 
e posicionamento de marca. 
São ações , que ajudam o 
crescimento da empresa de 
maneira mais gradual. É um 
profi ssional que costuma ser 
demando quando a crise está 
chegando ao fi m e a empresa 
começa a se preparar para uma 
retomada do crescimento.

4 - Qualifi que-se a todo o 

instante: Depois de entender 
as movimentações e acom-
panhar os cargos aquecidos, 
está na hora de se qualifi car 
para preencher essas vagas. 
A qualifi cação é indispensável 
e, às vezes, o que separa um 
bom profi ssional de uma vaga 
são cursos de atualização e 
fl uência em outros idiomas, 
principalmente inglês. Manter-
-se um profi ssional desejado 
pelo mercado de trabalho 
signifi ca estudo e atualização 
constante.

5 - Aqueça sua rede de 

contatos: Por fim, o ne-
tworking. Sua rede de rela-
cionamento é, sem dúvida, a 
ponte mais próxima para o seu 
próximo emprego. Parece uma 
dica batida, mas o fato é que são 
suas conexões profi ssionais 
que te diferenciam frente a 
outros candidatos.

Criar oportunidades e estar 
pronto para preencher vagas é 
uma tarefa que exige esforço 
e dedicação dos profi ssionais, 
mas acredito que a recom-
pensa por manter-se ativo no 
mercado e informado, são os 
diferenciais que levam bons 
profi ssionais a não experimen-
tarem o desemprego durante 
muito tempo.

(*) - Formado em administração de 
empresas, com experiência na área 
de marketing e vendas, é headhnter 

na Trend Recruitment, boutique 
de recrutamento e seleção para 

marketing e vendas.

Como criar 
oportunidades 
de emprego em 

marketing e vendas
Felippe Virardi (*)

Para ‘ de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br T : 3106-4171

Na data em que se comemo-
ra o Dia Mundial do Pedestre, 
dados divulgados pela Segu-
radora Líder revelam que, 
de janeiro a junho deste ano, 
foram pagas 155.032 indeniza-
ções pelo DPVAT, o Seguro de 
Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Vias 
Terrestres. O número equivale 
a 260 indenizações por dia e é 
12% menor que o registrado 
no primeiro semestre do ano 
passado, quando foram pagas 
176.852.

Trinta por cento das in-
denizações (46.866) pagas 
em 2019 a vítimas ou seus 
benefi ciários foram para pe-
destres, 57% para motoristas 
e 13% para passageiros. Os 
dados divulgados hoje (8) 
mostram que, em um recorte 
das indenizações por tipo de 
vítima, os pedestres recebe-
ram 5.363 indenizações por 
mortes; 36.137 por invalidez 
e 5.366 para reembolso des-
pesas médicas.

O superintendente de Ope-
rações da Seguradora Líder, 
Arthur Froes, disse que “os 
pedestres são os componen-
tes mais frágeis do trânsito e 

Por unanimidade, o plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu ontem (8) re-
jeitar uma ação de inconstitucionalidade para 
derrubar artigos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), aprovado em 1990. O caso 
foi julgado 14 anos após chegar ao Supremo. A 
ação foi proposta em 2005 pelo PSL. 

Na ocasião, o partido defendeu que o esta-
tuto deveria permitir a apreensão de crianças 
e adolescentes que vivem nas ruas para ave-
riguação, desde que determinada por decisão 
fundamentada da Justiça. O advogado do partido 
alegou no STF que policiais não podem remover 
preventivamente jovens criminosos das ruas, 
exceto em casos de fl agrante, prejudicando o 
trabalho de policiamento. 

Ao julgar o caso nesta tarde, os ministros 

seguiriam o voto do relator, ministro Gilmar 
Mendes, e entenderam que a Constituição garan-
te a liberdade como regra a todos os cidadãos, 
incluindo crianças e adolescentes. Segundo o 
ministro, o pedido do partido busca eliminar o 
direito de liberdade de menores. 

“A implementação de uma política higienista 
que, em vez de reforçar a tutela dos direitos 
dos menores, restringiria ainda mais o nível de 
fruição de direitos, amontoando crianças em 
unidades institucionais sem qualquer cuidado 
ou preocupação com o bem-estar desses indi-
víduos”, disse Mendes. Seguiram o relator, os 
ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto 
Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo 
Lewandowski, Luiz Fux, Marco Aurélio, Celso 
de Mello, e o presidente, Dias Toffoli (ABr).

Balanço semestral foi divulgado no Dia Mundial do Pedestre. 

Caso foi julgado 14 anos após chegar ao Supremo. 

Nelson Jr/SCO/STF
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O assunto começou a ser 
defi nido ontem (8) em 
reunião entre o prefeito, 

Marcelo Crivella, e o ministro 
da Cidadania, Osmar Terra. As 
primeiras ações ainda não têm 
datas ou locais defi nidos, mas 
devem ser em breve, segundo 
o prefeito.

Osmar Terra, que é deputado 
federal licenciado, foi autor da 
Lei 13.840/19, que trata sobre o 
tema, sancionada em junho pelo 
presidente Jair Bolsonaro. “A 
Lei da Internação Involuntária 
foi aprovada há pouco tempo. [O 
Rio de Janeiro] é a primeira ca-
pital que nos chama e que está 
disposta a enfrentar esta ques-
tão. A gente tem uma epidemia 
de drogas, uma epidemia de 
violência e, se nós não agirmos 
de forma integrada e pensando, 
sem açodamento, em resolver 
isso a médio e a longo prazos, 
nós não vamos chegar a lugar 
nenhum”, disse o ministro.

Rio de Janeiro terá internação 
involuntária de usuários de drogas
O Rio de Janeiro será a primeira capital a adotar a internação involuntária de usuários de drogas, especialmente o crack

O assunto foi discutido entre prefeito Marcelo Crivella e

ministro da Cidadania, Osmar Terra.
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exame médico. E o médico vai 
nos dizer o que fazer com elas”, 
disse Crivella, que calcula em 
alguns milhões o custo com 
as operações e internações, 
recursos divididos entre as 
esferas municipal, estadual e 
federal.

Questionado se a medida 
poderia ser questionada junto 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), o ministro respondeu: 
“Nós estamos querendo ajudar a 
resolver. Se alguém nos impedir 
de fazer isso, vai ter responsabi-
lidade sobre o que vai acontecer 
depois”. Segundo o prefeito do 
Rio, números apurados pelas 
equipes especializadas do mu-
nicípio haveria cerca de 10 mil 
usuários de drogas crônicos na 
cidade, sendo que destes algu-
mas centenas necessitariam 
de um atendimento médico 
involuntário, com internamento 
em vagas do sistema de saúde 
no município (ABr).

O prefeito do Rio disse que 
o objetivo não é internar in-
discriminadamente qualquer 
usuário de drogas, mas so-
mente os casos mais graves, 
em que a pessoa não possui 

controle sobre sua própria 
vida. “São aquelas pessoas 
que perderam o controle de 
si. Que oferecem a si mesmas 
e a outras riscos. Essas pessoas 
precisam ser submetidas a um 

Pedestres receberam 30% de 
indenizações pagas pelo DPVAT

todos que saem a pé de casa 
em algum momento estão nesta 
condição”. Ele também chamou 
a atenção para a questão do uso 
de celulares: “A falta de atenção 
é uma das principais causas de 
acidentes, muito impactada 
pelo uso do celular. Por isso, 
é importante que condutores 
e pedestres respeitem a sinali-
zação e as regras de segurança 
para uma boa convivência no 
trânsito que não coloque em 
risco a vida de ninguém”.

Entre os principais cuidados 
a serem adotados pelos pedes-

tres estão: atravessar a rua 
olhando para os dois lados e 
sempre na faixa para pedes-
tres; evitar o uso de fones de 
ouvido e aparelhos celulares 
enquanto andar pelas ruas; ca-
minhar sempre pelas calçadas; 
e não atravessar a rua por trás 
de carros e ônibus que difi cul-
tem ser visto. Os estados que 
mais tiveram pedestres inde-
nizados pelo Seguro DPVAT 
no primeiro semestre deste 
ano foram: São Paulo, Minas 
Gerais, Goiás, Santa Catarina 
e Paraná (ABr).

Seis meses 
após incêndio, 

bloqueio de bens 
do Flamengo 

aguarda decisão
Seis meses depois do 

incêndio no alojamento das 
categorias de base do Fla-
mengo, em 8 de fevereiro, 
a Defensoria Pública do Rio 
de Janeiro e o Ministério 
Público do Estado ainda 
aguardam uma decisão 
judicial sobre o pedido de 
bloqueio de bens do clube 
para indenizações a vítimas 
e familiares.

O Flamengo argumenta 
que o pedido é desneces-
sário e lembra que o clube 
destacou que honrará seus 
compromissos e diz já ter 
pago indenizações a todos 
os sobreviventes da tragédia. 
Além disso, foram fechados 
acordos com famílias de dois 
atletas mortos e com o pai 
de um terceiro, cuja mãe 
busca reparação na Justiça 
separadamente.

“Não tem motivo para 
penhorar nenhum valor do 
Flamengo”, disse o vice-pre-
sidente jurídico do clube, 
Rodrigo Dunshee, à Rádio 
Nacional. Dunshee atribui a 
demora na decisão judicial a 
um erro da própria Defenso-
ria Pública. “Ela distribuiu a 
ação com o endereço errado, 
e o juiz da Vara do Torcedor 
reconheceu que não era 
competente.”

O incêndio no alojamento 
no Ninho do Urubu, como 
é conhecido o centro de 
treinamento do Flamengo, 
deixou 10 adolescentes 
mortos e três feridos. Entre 
os indenizados, há outros 
atletas que estavam no local 
e conseguiram escapar sem 
ferimentos.

Além da mãe de um dos 
dos jogadores que recusou 
acordo com o clube, as famí-
lias de sete atletas buscam 
reparação por meio de ações 
judiciais, incluindo uma que 
é representada pela Defen-
soria Pública do Estado do 
Rio de Janeiro.

Logo após a tragédia, 
defensoria, o Ministério 
Público estadual e o Minis-
tério Público do Trabalho 
chegaram a compor uma 
força-tarefa para negociar de 
forma coletiva a reparação 
das vítimas. Sem acordo, o 
clube buscou negociar dire-
tamente com cada família, e 
a maior parte delas recorreu 
a ações judiciais.

Para a coordenadora cível 
da Defensoria Pública, Cintia 
Guedes, a situação põe as 
famílias em desvantagem. 
“Há uma desigualdade muito 
grande de negociação entre 
uma família humilde que 
perdeu um fi lho e um clube 
do tamanho do Flamengo” 
(ABr).

STF rejeição ação protocolada 
em 2005 contra artigos do ECA

Os motoristas de aplicativos 
como Uber e Cabify poderão 
se registrar como microempre-
endedores individuais (MEI) 
e, assim, contribuir para o 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Dessa forma, 
os motoristas passariam a ser 
classifi cados como trabalhado-
res formais.

A Resolução do Comitê 
Gestor do Simples Nacional, 
vinculado ao Ministério da 
Economia, foi publicada ontem 
(8) no Diário Ofi cial da União. 
A publicação altera a Resolução 
do comitê publicada em maio 
de 2018, que inclui a ocupa-
ção” Motorista de Aplicativo 
Independente”. A Resolução 
já está em vigor.

Como trabalhadores for-
mais, o tempo de serviço 

é considerado para fi ns de 
aposentadoria, bem como 
acesso a benefícios. Há que 
se respeitar, porém, os tem-
pos mínimos de contribuição 
para conseguir cada benefício. 
A aposentadoria por inva-
lidez, por exemplo, requer 
o mínimo de 12 meses de 
contribuição; para o salário-
-maternidade são dez meses e 
para auxílio-doença 12 meses 
de contribuição .

Para se cadastrar como MEI, 
é preciso ter faturamento de 
até R$ 81 mil por ano, não ser 
sócio, administrador ou titular 
de outra empresa e ter no máxi-
mo um empregado. Como MEI, 
o microempreendedor tem um 
CNPJ e pode abrir conta bancá-
ria, fazer empréstimos e emitir 
notas fi scais (ABr).

Motoristas de aplicativos podem 
ser microempreendedores
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