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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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Ter direitos e deveres no lar e na partilha da paternidade e maternidade
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...
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