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Programa vai premiar empreendedores sociais

@O programa é inovador e foi criado para incentivar o 
empreendedorismo social no Brasil por meio de incen-

tivo financeiro, de capacitações e mentorias. As inscrições 
abrem dia 16 e qualquer pessoa com um projeto de impacto 
social pode participar. O prêmio para a ideia vencedora 
será de R$10 mil e mais capacitações, acompanhamento 
da evolução do negócio e orientação de especialistas. Tudo 
para tirar o projeto do papel e transformá-lo em realidade! 
O Impact Tank é um projeto nacional e realizado pela JCI 
Brasil com o objetivo de incentivar a cultura empreende-
dora nas pessoas, para transformá-las em empreendedoras 
sociais e, assim, potencializar o poder da mudança na nossa 
sociedade (impacttank.jci.org.br).    Leia a coluna com-
pleta na página 2

Negócios em Pauta

Chocolate e Cacau
“Para fazer um bom chocolate, só é necessário um bom 

cacau”. A afirmação é da escritora francesa Chloé Doutre-
-Roussel, conhecida como Madame Chocolat. Ela e mais de 
20 especialistas do Brasil e do mundo estarão na segunda 
edição do ‘Chocolat São Paulo – Festival Internacional do 
Chocolate e Cacau’, que acontece de 12 a 15 de março no 
Pavilhão da Bienal do Ibirapuera. O evento, considerado o 
maior do setor na América Latina, reúne cerca de 70 expo-
sitores, sendo mais de 50 marcas de chocolate de origem, 
bean to bar, premium e gourmet. Saiba mais em: (www.
chocolatfestival.com).    Leia a coluna completa na página 3

Em 2019, o comércio 
eletrônico do país 
deixou de perder R$ 1,9 
bilhão com prejuízos 
causados por fraudes, um 
crescimento de 36% em 
relação a 2018

Esse é apenas um dos dados 
mapeados pela ClearSale, 

empresa líder em soluções 
antifraude nos mais diversos 
segmentos, no Mapa da Fraude 
2020. O documento é um levan-
tamento completo, realizado 
anualmente pela companhia, 
com a análise de janeiro a de-
zembro de 2019 sobre as ten-
tativas de fraudes no comércio 
eletrônico brasileiro.

Para o levantamento, mais de 
R$ 69 milhões em transações 
foram analisadas, o que repre-
senta cerca de 153 milhões de 
pedidos, considerando aqueles 
com pagamento via cartão de 
crédito. Para se ter uma ideia 
do cenário de fraudes no varejo 
eletrônico, a cada R$ 100 reais 
em compras realizadas, R$ 
3,47, em média, são tentativas 
de fraudes.

“O valor da compra é uma 
variável importante para deter-
minar o risco da transação, uma 
vez que os pedidos fraudulentos 
costumam ter um valor maior 
que a média do e-commerce. Em 
2019, o ticket médio dos pedidos 
suspeitos foi de cerca de R$ 1 
mil”, explica Omar Jarouche, di-
retor de Solução da Clearsale. “A 
maioria dos fraudadores busca 
produtos e serviços mais caros 
e até mesmo de luxo, pois não 
irão pagar por isso e conseguem 

um retorno melhor na hora de 
revender o produto”, analisa 
Jarouche.

Os fraudadores preferem os 
dias de semana para realizar os 
crimes. O dia mais visado pelos 
criminosos é a terça-feira, que 
concentrou 17,43% do valor to-
tal das tentativas de fraude em 
2019. Já domingo é o dia com o 
menor tentativas, com 8,19%. O 
período que concentra a maior 
tentativa de fraudes é entre 
12h e 23h, com 83%. A parte 
da manhã registra sozinha mais 
tentativas de fraude do que a 
noite e a madrugada juntas. 
Mais de 58% das tentativas de 
fraude aconteceram entre 6h e 
17h59. Isso mostra que as ações 
fraudulentas seguem a curva 
geral de vendas do e-commerce 
e registram seus maiores picos 
durante o horário comercial.

Celulares, Games e Bebidas 
são tradicionalmente as catego-

Candidato 
nordestino

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

Empreender não é uma tarefa fácil e manter o negócio é sempre um 
grande desafio, mas esse continua sendo o sonho de muitos brasileiros 
que buscam conquistar autonomia financeira. Entretanto, muitas dúvidas 
e inseguranças permeiam esse passo. Não saber como colocar as ideias em 
prática ou como alavancar o negócio são dificuldades ainda recorrentes. 
Segundo o Sebrae, a cada 100 empresas abertas no Brasil, pouco mais de 75 
sobrevivem ao primeiro ano. A perspectiva é de que o país retorne ao caminho 
do crescimento neste ano, com previsão de 2,32% de crescimento.   

Dicas para empreendedorismo

Quando paramos para analisar as expectativas e projeções mercadológicas, 
é quase impossível fugir da transformação digital como fator primordial. E 
uma das maiores consequências desse fenômeno moderno foi a exigência 
generalizada por mais transparência, seriedade e harmonia no ambiente 
interno das companhias globais. A necessidade de aderir a uma nova postura 
fez com que diversas organizações parassem para observar os benefícios 
do compliance como política de complacência com as normas legais. Com 
a popularização das mídias sociais e o peso adquirido por essas redes em 
relação ao mercado consumidor, tornou-se imprescindível algum tipo de 
resposta das marcas à essa exposição crescente.   

Saúde de uma empresa

Pense no que faz sentido para você e esteja consciente de sua situa ção 
atual para estabelecer seu plano de carreira. Afinal de contas, o que significa e 
quais são os benefícios de traçar um plano de carreira? Com o planejamento, 
é possível antecipar, prever e executar tarefas de forma eficiente. Entender 
essa essência é fundamental para compreender o processo de construção 
da sua carreira. Além disso, garante a você autoconhecimento, aumento 
de produtividade e reflexão sobre a sua vida pessoal.   

Carreira e vida pessoal

pikisuperstar/Freepik

Tentativas de fraudes no e-commerce 
brasileiro chegam a R$ 3,6 mil por minuto

rias mais fraudadas. Isso ocorre 
pela facilidade de revender o 
produto posteriormente, tanto 
pela procura, como pelo preço e 
pela facilidade de transporte. A 
compra de celulares concentra 
o maior registro de tentativa de 
fraude em 2019, com 8,73%, 
seguido por Bebidas, 8,04%, 
Games, 7,61% e Eletrônicos, 
4,33%. Os produtos mais vi-
sados são aqueles com maior 
facilidade de serem revendidos 
no mercado paralelo, como 
os smartphones, categoria 
que conta com lançamentos 
constantes e alta demanda dos 
consumidores.

Ao contrário do que se imagi-
na, mais vendas não significam 
necessariamente mais fraudes. 
Novembro, mês que o comércio 
eletrônico tem um aumento ex-
ponencial das vendas por conta 
da Black Friday, aparece como 
o de menor exposição a fraudes. 

Em 2019, a cada R$ 100,00 em 
transações, apenas R$ 2,38 
foram tentativas de fraude 
durante o período. Entre as 
datas comemorativas, que têm 
reflexo no aumento de vendas 
no varejo, o Dia dos Namorados 
é a que apresenta mais tenta-
tivas de fraude, representando 
4,56% do total de vendas. Em 
termos comparativos, o Natal 
apresentou 3,38% e a Black 
Friday, 1,06%.

Para não ser vítima de frau-
des, o consumidor deve evitar 
realizar compras em sites sus-
peitos, e preferir o cartão de cré-
dito como forma de pagamento. 
Ao optar por esse método em 
vez do boleto ou transferência 
bancária, o cliente consegue 
contestar a cobrança junto ao 
banco, o que não é possível com 
os outros métodos.

Fonte e mais in formações: 
(https://br.clear.sale/).
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DESENvOLvIMENTO 
E PROSPERIDADE DE 
uM LADO, ESCASSEz 
DE MãO DE ObRA 
E INSEguRANçA 
juRíDICA DO OuTRO 

    Leia na página 6

Tecnologia no brasil

A cada R$ 100 reais em compras realizadas, R$ 3,47, em média, são tentativas de fraudes. 

Pedágio mais barato
O ministro da Infraestrutura, Tar-

císio Gomes de Freitas, disse ontem 
(13) que o modelo para a nova con-
cessão da Via Dutra vai permitir uma 
redução de pelo menos 20% da tarifa 
de pedágio. Atualmente, o valor total 
para ir de uma capital a outra está em 
cerca de R$ 60 e deve ficar, segundo a 
estimativa, abaixo de R$ 50. A disputa 
pela administração da via será feita 
a partir de uma combinação entre a 
oferta de menor tarifa e o pagamento 
de outorga pela concessão.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/tecnologia-no-brasil-desenvolvimento-e-prosperidade-de-um-lado-escassez-de-mao-de-obra-e-inseguranca-juridica-do-outro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-14-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-14-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/herodoto-barbeiro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-papel-do-compliance-para-a-saude-interna-de-uma-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empreendedorismo-confira-dicas-de-executivos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/invista-nos-planos-para-sua-carreira-e-vida-pessoal/
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Coluna do Heródoto

Não é fácil fazer 
uma campanha 
para presidência da 
república.  Ainda 
mais quando o 
adversário é um 
militar, ainda que 
aposentado. 

Certamente ele tem 
o apoio dos colegas 
de farda e a visão 

que só os militares podem 
governar o Brasil. Afinal a 
república viveu um período 
militar que culminou com 
forte repressão contra os 
que faziam oposição ao 
presidente-marechal. Muita 
gente morreu em confronto 
com o exército. Os tempos 
são outros agora, a corrida 
para o palácio presidencial 
se dá através de eleições e os 
apoiadores podem escolher 
em quem votar. 

É verdade que a disputa 
está marcada com uma to-
nalidade diferente uma vez 
que um candidato é civil e 
seu opositor é um militar 
da reserva  do exército. 
Não passa pela cabeça de 
ninguém que o processo 
eleitoral possa ser violento, 
ou que um golpe de estado 
esteja sendo urdido para 
fraudar de alguma forma a 
eleição. Ninguém esquece o 
período da ditadura militar 
e a forma rude com que o 
poder foi passado para um 
civil.

O candidato civil inova. Sai 
pelo Brasil à fora em busca 
de um diálogo direto com 
a população. Quebra uma 
tradição de fazer campanha 
apenas em banquetes com 
as oligarquias estaduais e 
entrevistas para órgãos de 
comunicação de cartas mar-
cadas. Caravanas são orga-
nizadas espontaneamente.  
A estratégia é percorrer 
todas as região brasileiras e 
mobilizar o eleitorado com 
comícios, encontros, cami-
nhadas cívicas, palestras e 
outras iniciativas. 

Tudo isso é uma novidade 
e deixa o candidato opositor 
restrito à campanha tradi-
cional. Nunca se estabele-

ceu uma força política tão 
poderosa na república em 
torno do nome de um  can-
didato civil. As críticas ao 
candidato militar remontam 
à época que as forças arma-
das estiveram no controle 
da nação e não resolveram 
os angustiantes problemas 
pelos quais o pais passa. 

Educação precária, au-
sência de saneamento, 
falta de uma organização do 
trabalho, ordenamento para 
a exploração dos recursos 
naturais, só para listar os 
problemas mais urgentes. 
Obviamente a lista não para 
aí. O candidato civil tem 
base política principalmen-
te em São Paulo, a unidade 
da federação mais rica. Com 
suas andanças conquista 
o apoio de outras regiões, 
entre elas do nordeste, uma 
vez que é nascido lá e se 
orgulha disso em todos os 
atos de campanha. 

Não esconde, sequer, o 
seu sotaque nordestino. 
Os controladores de sua 
campanha eleitoral focam 
nos centros urbanos e no 
apoio da região nordeste, 
completamente alijada do 
controle dos destinos da 
república. Com isso se isola 
principalmente os oligarcas 
proprietários de terras que, 
sem outra opção, apoiam 
a candidatura do militar 
aposentado. De um lado um 
civil, de outro um militar. 
Este é o  principal embate  
da eleição presidencial. 

Por isso os apoiadores do 
baiano carimbam sua ação 
como Campanha Civilista. 
Fica claro que há uma divi-
são no país, mais do que isso, 
uma tentativa de indispor 
civis contra militares, da 
ativa ou não. Mas o baixinho, 
bigodudo, grande orador, 
aclamado pela juventude 
universitária, com obras 
publicadas no exterior não 
se intimida. Rui Barbosa 
peita o Marechal Hermes. 

Este, com o apoio das 
oligarquias rurais vence a 
eleição  e se torna presiden-
te do Brasil em 1910.

 
(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 

da Record News.

Heródoto Barbeiro (*)
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nordestino

Dicas para proteger sua conta 
no WhatsApp contra golpes 

A Avast, líder global em produtos 
de segurança digital, compar-
tilha dicas sobre como os usu-

ários podem proteger as suas contas 
do WhatsApp contra uma clonagem 
indesejada. Os golpistas estão usando 
a engenharia social para induzir as pes-
soas a fornecer o código de verificação 
de seis dígitos e, assim, dar a eles o 
controle das contas do WhatsApp.

Verificação falsa
O WhatsApp verifica o número 

do telefone, para garantir que esse 
número pertence à pessoa que está 
configurando a conta. Para isso, envia 
um código de verificação de seis dígitos 
ao número via SMS. Então, os golpis-
tas estão aproveitando esse processo 
de verificação para ter o controle das 
contas do WhatsApp das pessoas, 
inserindo o número do telefone que 
desejam atacar no aplicativo e fazendo 
o uso da engenharia social para induzir 
a vítima a compartilhar a verificação 
de seis dígitos recebida via SMS.

“Vimos vários relatos de táticas que 
os golpistas estão usando para enganar 
a pessoa a compartilhar o seu código 
de verificação, inclusive se passando 
por celebridades que a vítima segue 
no Instagram, chamando-a e convi-
dando-a para uma festa. Neste caso, 
o golpista solicita que a vítima envie 
o seu código de verificação do What-
sApp, para confirmar a sua presença 
na festa. Também ouvimos falar de 
vigaristas que usam a mesma tática, 
mas se apresentam como parceiros de 
negócios, deixando escapar nomes de 
colegas com os quais a vítima trabalha 
para parecerem confiáveis”, explica 
Vojtech Bocek, engenheiro sênior de 
segurança para dispositivos móveis 
da Avast. “Os golpistas também es-
tão usando as contas invadidas para 
acessar os contatos da vítima inicial, 
tentando obter o controle de outras 
contas, o que pode ser muito eficaz já 
que a maioria das pessoas confia em 
seus amigos e familiares e, portanto, 
pode não pensar duas vezes em com-
partilhar o código de verificação com 
outras pessoas".

Informações do grupo
Depois que alguém controla a conta 

do WhatsApp de uma outra pessoa, ela 
tem acesso a todos os grupos de bate-
-papo do WhatsApp aos quais a vítima 

pertence. As mensagens registradas 
anteriormente no bate-papo em grupo 
não aparecem, mas os números dos 
telefones dos outros membros desse 
grupo são visíveis, assim como as 
novas mensagens enviadas ao número 
que está sendo controlado.

“Há várias coisas que os impostores 
podem fazer depois que assumem 
uma conta do WhatsApp, incluindo a 
coleta de novas mensagens recebidas 
pelo número controlado, a coleta de 
informações sigilosas da vítima, de 
seus amigos e de familiares ou até 
mesmo da empresa onde a vítima 
trabalha. Os golpistas podem enviar 
mensagens para os contatos da víti-
ma pedindo dinheiro, credenciais de 
login para as contas compartilhadas 
e outras informações confidenciais. 
Informações como essas podem ser 
usadas para chantagear ou invadir ou-
tras contas”, completa Vojtech Bocek.

Como os usuários podem se 
proteger?

Vojtech Bocek compartilha as se-
guintes dicas para que os usuários 
possam seguir e, assim, ajudar a evitar 
golpes de clonagem do WhatsApp:

Ativar a verificação de dois 
fatores.

Os usuários devem ativar a auten-
ticação de dois fatores nas configu-
rações do WhatsApp. Dessa forma, 
o invasor também precisará inserir o 
PIN de autenticação de dois fatores 
do usuário, além do código SMS, di-
ficultando muito o sequestro de uma 
conta.

Compartilhar nem sempre é uma 
forma de cuidado.

Os usuários nunca devem compar-
tilhar os códigos de autenticação com 

ninguém, nem mesmo com os amigos 
e familiares. Ninguém deve solicitar 
um código de verificação de qualquer 
tipo via WhatsApp. Se alguém diz que 
precisa verificar uma conta, é provável 
que seja um golpe. Os códigos de au-
tenticação e verificação de dois fatores 
devem ser tratados como senhas, o 
que significa que nunca devem ser 
publicados ou compartilhados com 
ninguém.

Atenção com a privacidade.
Os usuários devem evitar compar-

tilhar o seu número de telefone em 
plataformas públicas, a qualquer custo 
possível. Caso uma pessoa precise ser 
contatada, ela deverá fornecer o seu 
endereço de e-mail. Os números de 
telefone que o WhatsApp usa, para 
identificar as pessoas, são fáceis de 
obter. A maioria das pessoas não con-
sidera um número de telefone como 
informação secreta. Por isso, o número 
do telefone pode estar disponível no 
perfil de mídia social, ser enviado para 
diferentes serviços e depois vendido 
para ações de marketing ou fazer parte 
de vazamentos de bancos de dados 
que são vendidos na darknet.

Retome o controle.
O usuário que suspeitar que a sua 

conta do WhatsApp foi invadida, deve 
entrar no aplicativo do WhatsApp com 
o seu número de telefone e verificá-
-lo, inserindo o código que recebe 
via SMS. Isso desconectará os outros 
usuários, devolvendo ao proprietário 
o controle real da sua conta. O usuário 
que teve a sua conta invadida também 
deve falar com os seus contatos por 
outros canais, informando-os sobre as 
suas suspeitas e pedindo que ignorem 
as mensagens provenientes da sua 
conta do WhatsApp invadida até que 
o problema seja resolvido.

Empresa compartilha dicas de segurança para que os usuários possam se proteger contra golpes de 
engenharia social, criados para controlar as contas do WhatsApp.
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News@TI
Sanofi abre inscrições para Programa de 
Estágios

@A Sanofi está com inscrições abertas para 50 vagas 
de estágio para suas unidades em São Paulo, Suzano 

e Campinas. Durante o estágio, os estudantes passam por 
um processo de formação e desenvolvimento, atuando 
em projetos de desafiadores na organização. São aceitos 
estudantes dos cursos de: tecnologia como ciência da 
computação, análise de sistemas, sistemas de informação; 
administração; marketing; contabilidade; economia; enge-
nharia; matemática; estatística; comunicação; jornalismo; 
publicidade; e psicologia. Inscrições devem ser feitas pelo 
site: www.ciadeestagios.com.br/sanofi

Mídia e Pesquisa vai debater divulgação 
científica e mídias digitais

@O 5º Encontro Mídia e Pesquisa terá como tema a 
Divulgação Científica e Mídias Digitais. O evento vai 

reunir cientistas, professores, jornalistas e estudantes no 
dia 7 de abril de 2020, das 8h30 às 12h30, para discutir e 
debater como as mídias digitais podem ajudar a promover 
a divulgação da ciência. O evento é organizado pela Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e 
a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e será 
realizado no Centro de Convenções da Unicamp, em Cam-
pinas, SP (https://www.embrapa.br/busca-de-eventos/-/
evento/409445/5-encontro-midia--pesquisa#sec-progra-
macao).
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A tecnologia que monitora a produção do campo à mesa
A velocidade no avanço da tecnologia, 

o impacto e as mudanças que provoca no 
cotidiano da população, já que também 
trilha um caminho mais acessível a todos, 
permite ao produtor rural assumir para si 
as responsabilidades sobre a qualidade da 
produção e, com isso, realizar o monitora-
mento de tudo que acontece na fazenda, 
o que é imprescindível no campo atual.

O agronegócio nunca esteve tão em foco 
entre as soluções lançadas no mercado 
tecnológico, até mesmo por influência do 
comportamento da sociedade, que é cada 
vez mais exigente sobre a procedência e 
as metodologias dos processos produtivos 
daquilo que consome. E hoje, por meio 
do apoio das agtechs, principalmente, é 
possível atender a essa demanda, inclusive 
por meio do rastreamento do alimento que 
sai das propriedades agrícolas.

A partir do princípio de food safety, que 
implica em produtos mais saudáveis, de 
acordo com as orientações da ANVISA, é 
possível comprovar com tranquilidade a 
origem dos alimentos e os procedimentos 
aplicados nas lavouras e pastos, desde 
que seja feito o monitoramento e rastre-
amento de tudo o que acontece durante 
o processo produtivo – do campo à mesa 
do consumidor.

Na atualidade, as fazendas podem ser 
completamente monitoradas, graças às 
tecnologias disponíveis. Nada passa sem 

registro, inclusive, e principalmente, a ma-
neira como é feito o manejo dos defensivos 
e fertilizantes, vistos muitas vezes pela 
população como vilões.  Esses produtos, 
no entanto, são essenciais para um cultivo 
em larga escala e de qualidade.

Com aplicativos que oferecem as infor-
mações necessárias para preparar o solo 
corretamente, por exemplo, o agricultor 
consegue tornar a plantação mais bem-
-sucedida, e aplicar os insumos de maneira 
controlada, com o menor risco possível à 
natureza. As novas tecnologias definem 
não só os locais específicos onde devem 
ser aplicados os produtos, como também 
a quantidade para cada caso com precisão. 
Nesse sentido, as startups e as principais 
empresas do país estão sendo funda-

mentais, pois disponibilizam ferramentas 
que ajudam, ainda, no planejamento e na 
mensuração de resultados.

Assim, é possível comprovar todos os 
processos e adotar a agricultura de preci-
são, gerando valor aos produtos por meio 
da certificação de qualidade e atendendo 
um consumidor cada vez mais consciente. 
Além de ser um fator importante para 
o mercado interno, todos esses passos 
impactam positivamente a exportação. 
O agricultor brasileiro quer, e precisa, se 
diferenciar cada vez mais para se tornar 
mais competitivo.

Daí a importância na transparência 
dentro do agronegócio. A realidade do que 
acontece no campo deve ser exposta e é 
de interesse público. A conscientização do 
varejo e do consumidor sobre o assunto 
é também essencial, uma vez são eles 
que estão na ponta da cadeia, exigindo 
do produtor mais qualidade, segurança e 
informação. Unidos, podem cobrar por um 
“selo de garantia” das propriedades, prio-
rizarem os produtos que são rastreados, 
certificar o manejo e acompanhar todo 
o trajeto ao alimento, do plantio à mesa. 
Tudo isso pode e deve ser feito. Esse é o 
tipo de produção que mais chama atenção 
no mundo.

(Fonte: Kriss Corso é diretor do grupo JCN, que 
produz soja, milho, algodão e café, e sócio-fundador 

da startup Perfect Flight, que promove a gestão 
e monitoramento da pulverização 

de defensivos agrícolas).

A
I/J

C
N



2020: o ano 
da privacidade de 
dados no Brasil 

Adiada, ou não, para 
agosto de 2022, como 
propõe o deputado 
Carlos Bezerra (MDB-
MT), a Lei Geral de 
Proteção de Dados 
(LGPD) será um dos 
principais assuntos 
do ano na agenda 
executiva brasileira

Espinhoso e estraté-
gico, o tema trará 
mudanças na forma 

como as empresas lidam 
com informações de seus 
clientes, tais como nome 
e e-mail. Usar dados, por 
mais básicos que sejam, 
sem o consentimento dos 
clientes poderá doer no 
caixa das companhias. Tudo 
porque quem não seguir os 
procedimentos previstos 
na nova lei, estará sujeito a 
pagar uma multa de até R$ 
50 milhões. 

No Brasil corporativo, 
marcado pela ideia de que 
lei só vale quando mexe no 
bolso, a LGPD movimentará 
as estruturas empresariais. 
Tratar e privar dados será 
o desafio das empresas em 
2020. Novas posturas serão 
exigidas de quem mexe 
direta e indiretamente com 
os dados dos clientes. Do 
alto escalão ao colaborador 
menos estratégico, todos 
terão que ter o máximo de 
cuidado. Mailings, formu-
lários cadastrais, sorteios, 
promoções e outros “laços” 
para estreitar o relaciona-
mento terão de ser revistos 
nas companhias. Fica a dica! 

Junto ao desafio de ade-
quar-se à LGPD, virá tam-
bém a questão corporativa 
do ano. “Afinal, quem é o 
profissional da privacida-
de?”. Será o departamento 
jurídico? As áreas de com-
pliance? Os responsáveis 
pelos serviços de atendi-
mento ao cliente? O RH? Ou 
fica a cargo do marketing? 
A resposta é clara! TODOS 

serão e sempre foram os 
donos da privacidade na 
corporação. As figuras su-
pracitadas são profissionais 
híbridos. 

Se não sabe, fique saben-
do agora, pois você pode 
ser uma destas pessoas 
que atua de maneira mul-
tifuncional e com multi-
conhecimento (taí outra 
palavra forte em 2020 nas 
empresas). É preciso ter 
o envolvimento integral de 
expertises diversas e com-
plementares de todas as 
áreas da companhia para o 
programa de privacidade e 
proteção de dados pessoais 
funcionar. 

Neste aspecto, a figura do 
CEO será imprescindível 
para fomentar a cultura de 
privacidade na empresa. 
Por falar em profissões mais 
quentes de 2020, arrisco 
dizer que o ano será do 
PMO (Project Management 
Office). Este profissional 
será a peça mais importante 
na condução e adequação 
da empresa à legislação de 
proteção de dados pessoais. 

Ele será o responsável por 
concatenar todas as áreas 
da organização através 
de ações necessárias em 
atividades sequenciais e 
complementares. Tudo para 
garantir que o cronograma 
de LGPD seja cumprido 
dentro do prazo estipulado. 

Dada às devidas previ-
sões, reitero que não há 
dúvida que a densidade da 
LGPD fará de 2020 o ano da 
privacidade no Brasil. Mu-
dará hábitos nas empresas, 
colocando cliente e dados 
pessoais num balaio estra-
tégico, que será uma espécie 
de jazigo de petróleo. Quem 
souber tratar bem, só vai ter 
a ganhar. 

Uma coisa é certa: nada 
será como antes. 

(*) - É especialista em práticas digitais 
no relacionamento com cliente e 

CEO da E-Consulting Corp 
(www.e-consultingcorp.com.br).

Daniel Domeneghetti (*)
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D - Histórias do Carnaval
No próximo dia 19 (quarta-feira), a partir das 21h30, Dani Mattos & 
Toque de Bambas apresentam marchinhas de Braguinha e Lamartine e 
os mais conhecidos sambas-enredo da história.  O esquenta acontece 
no Bar e restaurante Al Janiah, a melhor culinária árabe, na Rua Rui 
Barbosa, 269, Bixiga. Também fazem parte do repertório sambas de 
Assis Valente, Noel Rosa, Geraldo Pereira, Cartola, Nelson Cavaquinho, 
Adoniran, Vinícius, Chico Buarque e  Paulinho da Viola. A cantora, re-
gente e pesquisadora Dani Mattos é formada em regência e Educação 
Artística pela Faculdade de Música Santa Marcelina. Saiba mais: (www.
aljaniah.com.br) e (www.danimattos.com.br).   

E - Mercado & Consumidor
O 17º Congresso Internacional das Indústrias acontece entre 19 a 21 
de março, em Florianópolis. Reunirá mais de 300 participantes entre 
representantes de empresas nacionais e internacionais, fornecedores e 
parceiros com o principal objetivo de contribuir para o fortalecimento 
e crescimento das categorias de alimentos. Serão discutidos assuntos 
como mercado, comportamento do consumidor, tendências e inovações 
de negócios. A programação de abertura contará com a apresentação 
do economista, Ricardo Amorim, falando sobre as grandes tendências 
e transformações futuras da economia e as oportunidades e riscos que 
elas criam para o empreendedor. Para mais informações, acesse (www.
abimapi.com.br). 

F - Programa de Estágio
A Warner Bros. Entertainment tem vagas abertas para o programa de 
estágio 2020. A marca vai selecionar estudantes para as áreas de Vendas, 
Business Inteligence, Comunicação e Finanças na unidade de Barueri. O 
programa quer atrair jovens que sejam apaixonados por filmes, games, 
séries e pelo mundo do entretenimento, para iniciar a carreira em uma 
das líderes globais do setor. O estúdio está à frente em cada aspecto 
da indústria do entretenimento, com destaque em produção de longa-
-metragem e televisão, até chegar à casa do público, com a distribuição 
de vídeo games, animações, filmes digitais e licença de produtos e suas 
marcas. Interessados devem se inscrever por meio da plataforma: (http://
bit.ly/2UT9Isj). 

A - Campanha Humanitária
O Mercado Livre se une à Cruz Vermelha Brasileira em campanha 
nacional de doação pelas vítimas das chuvas. A empresa colocou no ar 
uma Campanha Humanitária pela qual qualquer pessoa pode doar R$ 5, 
R$ 10 ou R$ 15 por meio do Mercado Pago — fintech do Mercado Livre 
—, ou então via cartão de crédito, boleto bancário ou pagamento em 
lotérica. Os recursos serão direcionados para a Cruz Vermelha que os 
utilizará em suas frentes de emergência, levando alimentos, materiais 
de higiene e apoio às pessoas que estão desalojadas ou privadas de 
condições mínimas de sobrevivência, além prestar ajuda aos órgãos de 
Defesa Civil e Corpo de Bombeiros das cidades mais afetadas. Para doar, 
acesse: (http://www.mercadolivre.com.br/ajuda-humanitaria). 

B - Programa de Líderes 
A Fundação Estudar abriu o processo seletivo para um dos principais 
e mais disputados programa de bolsas de estudo de graduação e pós-
-graduação, nas melhores universidades: o Líderes Estudar 2020. A 
Fundação cobre de 5% a 95% das despesas dos estudantes em men-
salidades, anuidades, moradia, transporte e alimentação, entre outros 
custos. O valor é definido de acordo com perfil dos jovens, considerando 
a duração e o local do curso. O programa é voltado para pessoas com 
idades entre 16 e 34 anos, matriculados, em processo de aceitação ou 
cursando o ensino superior no Brasil ou no exterior. Mais informações: 
(www.estudar.org.br). Inscrição: (http://bit.ly/2L2MnyB).  

C - Tecnologia para o Varejo
A Autocom 2020 chega a sua 22ª edição e consolida sua imagem de maior 
feira de tecnologia para a automação do comércio da América Latina. 
O evento acontece de 31 de março a 2 de abril no Expo Center Norte. 
Será novamente o ponto de encontro principal onde os maiores desen-
volvedores de hardware, software e os principais players de meios de 
pagamento, startups, empresas de e-commerce e canais de distribuição 
se reúnem para apresentar em primeira mão suas soluções e lançamen-
tos ao público visitante altamente qualificado do varejo brasileiro com o 
objetivo de geração de negócios e leads bem como trazer informações 
de tendências mundiais. Saiba mais em: (www.feiraautocom.com.br). 

G - Pragas e Doenças
Acaba de ser anunciada na Esalq/USP, a criação do SPARCBio (São Paulo 
Advanced Research Center for Biological Control). A iniciativa é uma 
parceria entre a Fapesp, a Koppert Biological Systems e a Esalq. Estão 
previstos investimentos de R$ 40 milhões nos próximos anos em um centro 
de pesquisas que terá como foco o desenvolvimento de um novo modelo 
de manejo de controle de pragas e doenças para a agricultura brasileira, 
mais sustentável. Os investimentos no SPARCBio serão feitos pela Fapesp, 
por meio do programa Centros de Pesquisa em Engenharia, e pela Ko-
ppert, e terão como contrapartida recursos da Esalq para infraestrutura 
de pesquisa e custos de pessoal. Saiba mais em: (www.sparcbio.com.br).

H - Creative Learning 
Umas das mais novas tendências no ramo da educação, a ‘creative learning’, 
será tema principal da St. Paul’s 5th Education Conference, que acontece 
nos dias 28 e 29 de março, qu reunirá especialistas internacionais para 
a quinta edição de seu tradicional evento e estima receber 400 pessoas, 
entre professores e líderes educacionais. O colégio entende que investir em 
educação é essencial para todo o setor, e a ideia é fornecer oportunidades 
de desenvolvimento profissional Segundo a head da St. Paul’s School, Ms 
Louise Simpson, a conferência é uma ótima oportunidade para revisitar o 
desafio de tornar a aprendizagem cada vez mais eficaz e atrativa. Inscrições 
pelo link (bit.ly/37LI7wG) ou (conference@stpauls.br). 

I - Marketing Digital
Neste sábado (15), às 9h, na IBE Conveniada FGV, acontece uma aula modelo 
do MBA em Marketing e Inteligência de Negócios Digitais. O tema será “Ma-
rketing Digital: o que é, como fazer e por que utilizar?”. O evento é gratuito e 
aberto ao público. A aula modelo será conduzida por Estevão Rizzo, professor 
de Marketing e Branding, com foco em estratégia digital. Irá abordar temas 
como tamanho e relevância do marketing digital na composição do mix de 
marketing; mudanças na percepção de público-alvo e criação de buyer per-
sonas; a importância da jornada do consumidor para o planejamento digital; 
uso de funil de vendas, entre outros. Inscrições: (https://conteudo.ibe.edu.br/
aula-modelo-2020-mba-em-marketing-e-inteligencias-de-negocios-digitais).

J - Negócios Disruptivos
Com acesso a espaços únicos, uma sequência intensa de atividades e troca 
de experiências com visionários que estão em constante busca por melhorar 
a forma como fazem negócios, o Miami Innovation Experience, promovido 
pelo ECQ Learning, acontecerá  nos dias 25 e 26 de março em Miami, 
na Flórida. Georgia Roncon, que está à frente da organização do evento, 
explica que os participantes conhecerão negócios totalmente disruptivos, 
ampliarão o networking, além de adquirir conhecimento e inspiração para 
novos projetos. “A disrupção de vários setores está mais próxima do que 
do nunca”, destaca. Mais informações: (https://eventos.ecqonline.com.br/).

Os principais responsáveis pelo crescimento 
foram os serviços de informática e comunicação.

A receita nominal teve 
crescimento de 4,5%. 
Os dados são da Pes-

quisa Mensal de Serviços 
(PMS), divulgada hoje (13) 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE).

“Essa alta é importante, 
mas ainda está longe de 
alcançar o melhor resultado 
no setor de serviços”, avalia 
o gerente da pesquisa, Ro-
drigo Lobo. Os principais 
responsáveis pelo cresci-
mento foram os serviços 
de informática e comuni-
cação, que tiveram avanço 
de 3,3%, puxado pelo bom 

As taxas caíram cerca de 30% 
para as empresas com conta na Caixa.

A partir desta segunda-
-feira (17), as empresas po-
derão contrair crédito imo-
biliário da Caixa com juros 
mais baixos. O banco reduziu 
as taxas das operações corri-
gidas pela Taxa Referencial 
(TR) e anunciou que duas 
linhas de crédito para o setor 
da construção civil poderão 
ser indexadas pela inflação 
ou pelo certificado de de-
pósito interbancário (CDI). 
As taxas dos financiamentos 
corrigidos pela TR caíram 
cerca de 30%, passando de 
TR mais 9,25% ao ano para 
TR mais 6,5% ao ano para 
as empresas com conta na 
Caixa. 

Para empresas sem rela-
cionamento com o banco, a 
taxa cai de TR mais 13,25% 
ao ano para TR mais 11,75% 
ao ano. Os financiamentos 
corrigidos pelo CDI ou IPCA 
valerão para duas modali-
dades. A primeira é Apoio 
à Produção, que financia a 
aquisição e a construção de 
imóveis na planta. A segunda 
é Plano Empresa da Cons-

O mês de dezembro de 2019 teve uma redu-
ção de mais de 500 mil pessoas do quadro de 
inadimplentes. Foram registrados 63,3 milhões 
de brasileiros com contas em atraso, o que 
representa 40,5% da população adulta do país, 
ante os 63,8 milhões de devedores em novem-

bro do mesmo ano. Com relação a dezembro/18, 
houve crescimento de 1,3%, a menor variação 
anual de 2019. A expectativa para 2020 é que 
haja melhora na economia, com estabilização 
e eventual redução da inadimplência. Para o 
economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, 

“78% dos brasileiros acreditam que o Cadastro 
Positivo irá facilitar o acesso a crédito, já que 
o sistema passa a incluir todo o histórico de 
bons pagamentos da pessoa. Este movimento 
influencia positivamente o consumo e movi-
mentará a economia” (AI/SerasaExperian).

Reino Unido 
investe R$ 18 
milhões para 
aprimorar INPI

O Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial 
(INPI) recebeu aporte de R$ 
18,5 milhões do Reino Unido, 
com objetivo de aprimorar 
o sistema de concessões de 
patentes. O recurso faz parte 
do programa de Proprieda-
de Intelectual do Fundo de 
Prosperidade do Governo 
Britânico, o Prosperity Fund, 
e será utilizado na realização 
de uma consultoria no INPI.

A assinatura aconteceu na 
última quarta-feira (12), no 
Rio, com as presenças do 
embaixador do Reino Unido 
no Brasil, Vijay Rangarajan; 
do secretário especial de 
Produtividade e Competi-
tividade do Ministério das 
Economia, Carlos Alexandre 
da Costa; e do presidente 
do INPI, Claudio Furtado, 
ao comemorar a assinatura 
do acordo, que ajudará, por 
exemplo, a reduzir ainda 
mais o tempo de concessão 
de patentes no instituto, 
entre outras vantagens.

No início do ano passado 
havia 180 mil patentes com 
atraso médio de 8,4 anos. Até 
agosto passado, o estoque já 
havia sido reduzido para 150 
mil e atualmente está em 120 
mil. A meta é reduzir em 80% 
o estoque até o final de 2021, 
com uma média de tempo de 
concessão de 2 anos (ABr).
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Setor de Serviços fecha 2019 
com crescimento de 1%

O volume do setor de serviços fechou 2019 com uma alta de 1%. Essa é a primeira alta do setor desde 
2014, já que os serviços tiveram quedas consecutivas entre 2015 e 2017 (acumulando perda de 11%) e 
fecharam com estabilidade em 2018

consultoria em tecnologia 
da informação.

O segmento de outros 
serviços teve a maior alta 
(5,8%) e o segundo prin-
cipal impacto no setor de 
serviços como um todo, 
puxado pelas atividades de 
corretoras de títulos e va-
lores mobiliários. Também 
tiveram alta os serviços 
prestados à família (2,6%) 
e os serviços profissionais, 
administrativos e comple-
mentares (0,7%). O único 
segmento com queda foi o 
de serviços de transportes, 
auxiliares de transporte e 
correios (-2,5%) (ABr).

desempenho das atividades 
de portais, provedores de 
conteúdo e ferramentas 

de busca na internet, pelo 
desenvolvimento e licencia-
mento de softwares e pela 

Caixa reduz juros e cria indexadores 
para crédito imobiliário a PJ

trução Civil, conhecida como 
Plano Empresário, destinada 
à construção de imóveis e que 
permite o financiamento para 
pessoas físicas quando 80% 
do empreendimento estiver 
construído.

Para as linhas corrigidas 
pela inflação, as taxas va-
riarão de IPCA mais 3,79% 
ao ano para IPCA mais 7,8% 
ao ano. Os financiamentos 
indexados ao CDI terão duas 
modalidades de cobrança: 
uma com taxas que variam 
de CDI mais 1,48% ao ano a 
CDI mais 5,4% ao ano e outra 

entre 119% a 194% do CDI. 
As linhas de crédito imobi-
liário para pessoas jurídicas 
têm até 36 meses de prazo 
de construção e de retorno 
(quando o dinheiro investido 
começa a ser recuperado). 

O tomador pode começar 
a pagar as parcelas até 12 
meses depois da assinatura 
do contrato. As empresas 
podem obter mais infor-
mações na página da Caixa 
na internet. As agências do 
banco em todo o país tam-
bém estão disponíveis para 
tirar dúvidas (ABr).

Mais de 500 
mil pessoas 
saíram da 

inadimplência
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Helmuth Hoffstatter (*)

A dúvida de como realizar esse 
procedimento é uma das mais 
frequentes na área. Por esse 

motivo, neste artigo, será apresentado 
algumas formas de recuperar ou redu-
zir os tributos de importação. Mas para 
entender como podemos realizar esses 
procedimentos, é necessário primeiro 
conhecer os principais impostos nas 
operações de importação.

Imposto de Importação: essa é 
a principal tarifa alfandegária na 
importação de uma mercadoria, a 
base de cálculo é a tarifa externa 
comum. O fato gerador do imposto 
de importação é a entrada da mer-
cadoria em território aduaneiro. 
Esse imposto é aplicado em mui-
tos países, pois controla a balança 
comercial e equilibra o comércio 
internacional. Imposto de Produto 
Industrializado: o IPI é um imposto 
federal, ou seja, somente a União 
pode alterá-lo, ele é gerado após o 
desembaraço aduaneiro do produto 

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
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ADERBAL DE VITTO, estado civil solteiro, profissão serralheiro, nascido 
em Angatuba, SP (Registrado no RCPN do 1º Subdistrito de Itapetininga, SP), no dia 
08/05/1975, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião 
Angelo de Vitto e de Lourdes Bortoletto de Vitto. A pretendente: ALESSANDRA DE PAIVA, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 
10/06/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo de 
Paiva e de Maria Onofre de Paiva.

O pretendente: KAIKE FERREIRA XAVIER, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido São Paulo, SP, no dia 02/08/1994, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Fabiano Xavier da Silva e de Roseni Ferreira do Rosário. A preten-
dente: GIOVANNA APARECIDA FERNANDES ARAÚJO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Brasília de Minas, MG, no dia 14/11/2001, residente e domiciliada em 
Brasília de Minas, MG, filha de Solivan Luiz de Araújo e de Marcília Fernandes Araújo. 
Obs.: Cópia do edital recebido do RCPN de Brasília de Minas, MG.

O pretendente: DEVIS LOUIS DER PAULA, estado civil divorciado, profissão professor, 
nascido em Schaerbeek, Bruxelas, Bélgica (transcrição no RCPN do subdistrito da Sé, 
Capital), no dia 22/05/1984, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho 
de Nivaldo Machado de Paula e de Neusa Maria Guanabara de Paula. A pretendente: ANA 
CAROLINA DE MORAES NASCIMENTO, estado civil divorciada, profissão manicure, nascida 
nesta Capital, Santana, SP, no dia 04/11/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Jair do Nascimento e de Maria Efigênia de Moraes Nascimento.

O pretendente: LUIZ CLAUDIO PIO COSTA, estado civil solteiro, profissão contador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 04/03/1985, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Ionildo Barbosa Costa e de Shirley Aparecida Pio Costa. A pre-
tendente: JÉSSICA GOZE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão analista fiscal, 
nascida em Osasco, SP, no dia 24/04/1996, residente e domiciliada em Taboão da Serra, 
SP, filha de Gilson Carvalho de Oliveira e de Olinda Goze de Oliveira. Obs.: Cópia do 
editaln recebida do RCPN de Taboão da Serra, SP.

O pretendente: MARCOS TADEU MENDES, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Monte Belo, MG, no dia 22/05/1963, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Ovidio Mendes e de Elza Bueno Mendes. A pretendente: DANIE-
LA APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profissão confeiteira, nascida em São 
Caetano do Sul, SP, no dia 15/05/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Quitério Izabel da Silva e de Quitéria Pereira da Silva.

O pretendente: CLAUDIO TEIXEIRA DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em Cornélio Procópio, PR, no dia 24/07/1974, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Teixeira de Carvalho e de Alice Verissimo. 
A pretendente: RAQUEL SALDANHA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Caetano do Suil, SP, no dia 24/05/1974, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de Aroldo Satiro de Almeida e de Marlene Saldanha de Almeida.

O convivente: RENATO KENJI MATRUBASHI, estado civil solteiro, profissão publicitário, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 26/02/1994, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ademar Massashico Matrubashi e de Luciana Mariza Shin-
zato. A convivente: TALITIELLE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão publicitária, 
nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 30/03/1996, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Aroldo Miguel da Silva e de Alessandra Evelin Alves.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

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: CÉLIO ALVES DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Ibitiara, BA, data-nascimento: 25/07/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves de Oliveira e de Maria Aparecida de 
Oliveira e Oliveira. A pretendente: SOLÚSIA SANTOS CRUZ DE ARAUJO, profissão: 
autônoma, estado civil: viúva, naturalidade: em Ibicui, BA, data-nascimento: 05/01/1962, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Estácio Vieira da Cruz 
e de Maria Leocádia dos Santos.

O pretendente: FABIO LESSA CHAVES, profissão: supervisor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/12/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Chaves e de Geovana Lessa Chaves. 
A pretendente: JULIANA DE JESUS LIMA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Carira, SE, data-nascimento: 07/03/1991, residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Pedro de Lima e de Arnaldina Policarpo de Jesus.

O pretendente: RICARDO FELIX DA SILVA, profissão: analista de sistema, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 28/09/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Elizabete Felix da Sil-
va. A pretendente: ALINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 31/05/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Elias de Oliveira e de 
Cilvana Maria dos Santos de Oliveira.

O pretendente: ATTILIO BRANDI NETO, profissão: analista de sistema, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 14/09/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Roberval Pereira Brandi e de 
Lilia Conceição Vieira Brandi. A pretendente: REVILHYN AGDA BRITO DOS SANTOS, 
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-
nascimento: 17/02/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Roberto Moreira de Brito e de Regiane Cristina dos Santos.

O pretendente: IOSHITERU MIZUGUTI, profissão: advogado, estado civil: viúvo, natu-
ralidade: em Iacanga, SP, data-nascimento: 25/07/1939, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Massao Mizuguti e de Ias Mizuguti. A pretendente: 
VERA LÚCIA DE PAULA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Nepomuceno, MG, data-nascimento: 30/10/1956, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de José Egino de Paula e de Lázara Vitorina de Jesus.

O pretendente: RAFAEL GRAHL BAPTISTA, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Madalena, SP, data-nascimento: 16/10/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jacob Baptista Filho e 
de Elisabete Grahl Baptista. A pretendente: JULIANA APARECIDA ALVES, profissão: 
agente de aeroporto, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, 
data-nascimento: 26/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Ubirajara Alves e de Adriana Aparecida Bravo Alves.

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 - Oficial

O pretendente: JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
analista, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/03/1988), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marisa Barbosa de Olivei-
ra. A pretendente: TAMIRES BATISTA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
supervisora, nascida em Arujá - SP, no dia (23/09/1991), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Reinaldo Alves da Silva e de Roseli 
Batista dos Santos.

O pretendente: NICANOR VINICIUS SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido em Ribeira do Pombal - BA, no dia (02/05/1990), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Adinilton Dantas de Souza e de 
Rosevania Rodrigues Silva. A pretendente: KARINA MIRANDA MARSOLA, estado civil 
solteira, profissão psicóloga, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/03/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eusmair Marsola e de 
Rita de Cassia Miranda Marsola.

O pretendente: ALEXANDRE ESPINDOLA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profis-
são professor, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/09/1987), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Arlindo José de Oliveira e de Maria 
Helenice de Espindola. A pretendente: ALAINA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão advogada, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (20/06/1981), residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Simplicio Baptista de Oliveira e de 
Valdeli Pereira da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta 
Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: TADEU CESAR DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão propa-
gandista, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia (30/03/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Celso Duarte dos Santos e de Herenilda Maria 
Cesar dos Santos. A pretendente: FERNANDA CICARONE, estado civil solteira, profis-
são agrônoma, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (07/09/1983), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Carlos Cicarone e de Vera 
Lucia Cicarone.

O pretendente: RONALDO CAVALCANTI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão líder 
de portaria, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (20/06/1984), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Araujo da Silva e de Lindalva 
Maria Cavalcanti da Silva. A pretendente: DARLENE GOMES FURTADO, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em São Gonçalo - RJ, no dia (19/01/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Roberto de Souza Furtado 
e de Walcidinéa Gomes Furtado.

O pretendente: DAVID SUPI NETO, estado civil divorciado, profissão administrador, nascido 
em Pongai - SP (Registrado no Distrito de Pirajui), no dia (27/05/1977), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Egidio Supi e de Sidney da Silva 
Supi. A pretendente: TÂMARA MIDIÃ DE SOUSA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia (04/09/1982), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Neres da Silva e de Miriã Bispo de Sousa.

O pretendente: MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia (15/10/1982), residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, filho de João Batista Rodrigues Filho e de Noemia Antonia 
de Oliveira. A pretendente: MARIANA IUSI MENEGON, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (08/07/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sinesio Menegon e de Rosana 
Iusi Menegon. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde 
o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: MAYCON RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em Guarulhos - SP, no dia (19/08/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Rodrigues da Silva Filho e de Mirian Rodri-
gues da Silva. A pretendente: BRUNA APARECIDA SILVA LIMA, estado civil solteira, 
profissão coordenadora, nascida em Santo André - SP, no dia (17 /07/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Pessoa Lima Neto e de 
Francisca Aparecida Silva Felix.

O pretendente: EDSON IDALÉCIO PIRES BARROSO, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de expedição, nascido em Careaçu - MG (Registrado em São Sebastião da Bela 
Vista - MG), no dia (03/07/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filho de José Idalécio Pires Barroso e de Maria Estela Gonçalves Mendes Barroso. 
A pretendente: BIANCA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (10/03/2001), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo de Souza 
Oliveira e de Thais Rodrigues dos Santos Oliveira.

O pretendente: VITOR MORAES, de nacionalidade brasileira, técnico em eletrônica, solteiro, 
nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (28/10/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Édison Pires de Moraes e de Mariléia de Fatima Ramos de Moraes. A 
pretendente: JAMIRE OLIVEIRA SILVA BORGES, de nacionalidade brasileira, servidora 
pública federal, solteira, nascida em Boninal, BA, no dia (25/01/1985), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Antonio José Clementino Borges e de Izauri Maria Oliveira Silva.

O pretendente: AILTON PIMENTA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante de 
cozinha, solteiro, nascido em Mauriti, CE, no dia (13/12/1999), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Cicero Braz Pereira e de Joana Dárc Pimenta Pereira. A pretendente: 
JENYFFER PIMENTA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/10/2002), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de José Jerisma Alencar de Oliveira e de Francisca Gerdiana Pimenta de Oliveira.

O pretendente: DANIEL SEABRA NOBRE CALHEIROS PIZARRO, de nacionalidade 
brasileira, engenheiro, solteiro, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (13/04/1982), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fernando Manuel Calheiros Pizarro 
Gonçalves e de Maria Elizabeth Seabra Nobre Pizarro Gonçalves. A pretendente: NA-
TÁLIA IACOMINI IDA, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida em Mogi 
das Cruzes, SP, no dia (15/03/1987), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Takehiko Ida e de Luiza Fátima Iacomini Ida.

O pretendente: EDUARDO BONAZZI, de nacionalidade brasileira, gerente de negócios, 
solteiro, nascido, em São Paulo, SP, no dia (17/10/1975), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Archimedes Bonazzi e de Castorina Romana Pereira Bonazzi. 
A pretendente: CÁREN CRISTINE STAKOSKI, de nacionalidade brasileira, analista de 
precificação, solteira, nascida em Passo Fundo, RS, no dia (22/07/1978), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Artemio Stakoski e de Maria Elisabete Silva Stakoski.

O pretendente: EDUARDO TAVARES DE SÁ, de nacionalidade brasileira, bartender, 
solteiro, nascido em Santos, SP, no dia (18/03/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Antonio de Sá e de Gidalva Tavares de Sá. A pretendente: MARIANA 
NERY, de nacionalidade brasileira, atendente comercial, solteira, nascida em Campinas, 
SP, no dia (22/06/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo 
Wagner Nery e de Ana Clara Bortoleto Nery.

O pretendente: ELTON MANOEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/03/1991), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Edilson Pereira da Silva e de Cleuseni Conceição Manoel. A pretendente: 
GABRIELA RAGGHIANTE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, 
solteira, nascida em Salto, SP, no dia (14/08/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Fabio Rogerio Ragghiante de Oliveira e de Silvana Rodrigues da Silva de Oliveira.

O pretendente: FABIO LUIZ SANTOS, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/05/1974), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Herminio Santos e de Maria dos Anjos Nunes Carriço Santos. A pretendente: 
KARINE PEREIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, analista de comunicação, solteira, 
nascida em São Borja, RS, no dia (29/10/1977), residente e domiciliada em Santa Maria, 
RS, filha de Elcy Teixeira Silva e de Maria Clarice Pereira Silva.

O pretendente: GUSTAVO RAMOS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em Presidente Prudente, SP, no dia (20/12/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Celso Ribeiro e de Maria Cristina Ramos Ribeiro. A pretendente: 
CAMILA CECATO NICOLAU, de nacionalidade brasileira, administradora de empresas, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/08/1987), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Jorge Nicolau Neto e de Bernadete Cecato Nicolau.

O pretendente: JOÃO MARCIONE DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, gar-
çon, solteiro, nascido em Cruz, CE, no dia (27/03/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Manoel Joaquim Nascimento e de Zileide Veras da Costa Nascimento. 
A pretendente: GISELE ALVES ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, 
nascida em Embu das Artes, SP, no dia (04/06/1985), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Aluisio das Neves Araujo e de Luzia Alves Araujo.

O pretendente: OTÁVIO MICELLI NETO, de nacionalidade brasileira, médico, divorciado, 
nascido em Paranaíba, MS, no dia (26/01/1981), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Otávio Micelli Júnior e de Mirtes Aparecida Pignatari Micelli. A pretendente: 
MARINA MANRIQUE COAN, de nacionalidade brasileira, biomédica, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (21/04/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Affonso Coan Filho e de Teresa Cristina Manrique Coan.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

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: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em Acaraú, CE, no dia (19/01/1970), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Maria Helenita da Silva. A pretendente: EVANY SANTOS NOVAIS, 
de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida em Boa Nova, BA, no dia 
(10/08/1973), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Otaviano Ribeiro de 
Novais e de Vitalina Santos Novais.

O pretendente: MANARY TIARAJÚ ELMANO DE OLIVEIRA CORTE, de nacionalidade 
brasileira, servidor público federal, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia cinco de 
maio de mil novecentos e oitenta e seis (05/05/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Carlos Elmano de Oliveira Neto e de Nair Corte. A pretendente: THAÍS 
IOVINE ZUKOVSKI, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (19/07/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luis 
Marcos de Lima Zukovski e de Magali Iovine.

O pretendente: PAULO LÔBO NETO, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, 
solteiro, nascido em Anápolis, GO, no dia (05/08/1994), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Crisio Lôbo e de Simone Cristina de Assunção. A pretendente: FLAVIA 
THAIS SILVA LEITE, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/11/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Carlos Clementino Leite e de Ana Lucia da Silva Leite.

O pretendente: RAFAEL MASSEI DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, assistente 
comercial, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1980), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Josias Pinheiro de Souza Filho e de Regina 
Celia Massei de Souza. A pretendente: MÔNICA PLATA ANDIA, de nacionalidade 
brasileira, tatuadora, solteira, nascida em Niterói, RJ, no dia (23/09/1984), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jesus Plata Suarez e de Rosse Mary Andia 
Heredia.

O pretendente: CHRISTIAN MARCOS CARBONI, de nacionalidade brasileira, servidor 
público federal, solteiro, nascido em Jundiaí, SP, no dia (05/12/1974), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Arcilio Carboni e de Maria Aparecida de Moraes Carboni. 
O pretendente: LUIZ CLÁUDIO GALVÃO SOARES, de nacionalidade brasileira, servidor 
público estadual, solteiro, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (17/11/1972), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Erenildo Lima Soares e de Maria de 
Lourdes Sousa Galvão.

O pretendente: EDUARDO EIJI VARGAS KUWABARA, de nacionalidade brasileira, 
advogado, divorciado, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (13/04/1981), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Seiji Kuwabara e de Maria Aparecida 
Vargas Kuwabara. A pretendente: ANA CAROLINA CABRAL DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/04/1988), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos dos Santos e de Fatima 
Cabral dos Santos.

O pretendente: LUCAS FELICIO TRIDICO TORTELI, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/05/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aparecido Antonio Torteli e de Marta Regina 
Tridico Torteli. A pretendente: CECÍLIA BALIEIRO SALOMÃO, de nacionalidade 
brasileira, pedagoga, divorciada, nascida em Franca, SP, no dia (09/11/1987), resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Amilton Salomão Junior e 
de Renata Neves Balieiro Salomão.

O pretendente: MARCELO AZEVEDO CHAMONE, de nacionalidade brasileira, Juiz do 
trabalho, divorciado, nascido em Santos, SP, no dia (23/08/1978), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jakson Geraldo Chamone e de Neide Guiomar de Azevedo 
Chamone. A pretendente: JULIANA DEJAVITE DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, Juiza do trabalho, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1985), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos José dos Santos e de Maristela 
Dejavite dos Santos.

O pretendente: VANER MICALOPULOS CARAM DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, 
cineasta, solteiro, nascido em Campinas, SP, no dia (23/12/1976), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Pedro Roberto Caram de Castro e de Maria Micalopulos 
Caram De Castro. A pretendente: MARIA REGINA FERRAZ CASTELO BRANCO, de 
nacionalidade brasileira, servidora pública federal, solteira, nascida em Teresina, PI, no 
dia (18/10/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Afonso Gil Castelo 
Branco e de Rosana Wall Ferraz Ramos Castelo Branco.

O convivente: CICERO CARLOS BUCCI JUNIOR, de nacionalidade brasileira estado 
civil solteiro, advogado, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/08/1975) residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cicero Carlos Bucci e de Antonieta Fortunata 
Bucci. A convivente: MARCELA SOARES SILVEIRA, de nacionalidade brasileira 
estado civil solteira, fisioterapeuta, nascida em Alfenas, MG, no dia (18/11/1984), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP filha de Marcelo Amoreli Silveira e de Maria 
Emília Leite Soares Silveira.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios
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Saiba quais são os impostos de importação e como recuperá-los

O fato gerador do imposto de 
importação é a entrada da 

mercadoria em território aduaneiro.
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PIS e COFINS: são considerados 

contribuições e não impostos, o fator 
gerador  ocorre na remessa de valo-
res ao prestador de serviço, quando 
localizado no exterior. O PIS tem como 
objetivo assegurar o seguro-desem-
prego, abono salarial e participação na 
receita dos órgãos e entidades, tanto 
para os trabalhadores de empresas 
públicas, como privadas. Já o COFINS 
visa financiar áreas como a previdência 
e assistência social e saúde pública no 
Brasil. Há também o ICMS na impor-
tação, que incide quando há entrada 
de mercadoria em território nacional 
e é um imposto estadual, ou seja, cada 
estado pode determinar sua alíquota.

Com objetivo de incentivar determi-
nadas áreas o governo cria benefícios 
de importação, deixando o mercado 
mais competitivo e viabilizando inves-
timentos. Os benefícios são entendidos 
dentro de três modalidades, sendo 
elas isenção fiscal, a suspensão da 
exigência tributária, e a restituição, 

Uma das estratégias, que muitas empresas atuantes no comércio exterior utilizam para a contenção de custos nas operações, é a redução dos impostos 
de importação

que se baseia na devolução do valor 
do imposto de importação.

Mecanismo de não cumulatividade: 
diz respeito a impostos que são pagos 
em duplicidade, ou seja, que possuem 
mais de um fato gerador.  O IPI, PIS e 
COFINS são recuperáveis, se na ope-
ração seguinte, for pago novamente, 
porém só pode ser recuperado se a 

empresa optar pelo modelo de lucro 
real. O ICMS também é um tributo 
recuperável, se comprovado que foi 
pago em duplicidade, pode ser recu-
perado em modelo de lucro real ou 
presumido. Nesses casos, pode ser 
solicitada a restituição dos impostos 
e/ou contribuições.

Ex-tarifários: consiste na redução 
temporária da alíquota do Imposto de 
Importação dos bens assinalados como 
BK (bens de capital) ou BIT (bens 
de informática e telecomunicação) 
na Tarifa Externa Comum do Mer-
cosul, quando não houver produção 
nacional. Caso o produto não possua 
ex-tarifários mas seja BIT ou BK é 
possível enviar uma petição no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI), do 
Ministério da Economia, solicitando 
que o bem possua essa classificação. 
Se a petição for deferida, não apenas 
a mercadoria do importador se tornará 
um ex-tarifário, mas todas as outras 
que forem iguais e possuírem a mesma 
descrição. 

Drawback: é um regime aduaneiro 

especial pelo qual se pode suspen-
der ou eliminar tributos incidentes 
sobre certos produtos, como o IPI. 
Ele é oferecido especialmente para 
produtos que são importados como 
matéria prima que será utilizada para 
fabricar outros itens destinados à 
exportação. Esse regime é atribuído 
a empresas industriais ou comerciais 
e é concedida a isenção ou suspensão 
dos seguintes tributos: II, IPI, ICMS 
e o pedido para aderir a ele deve ser 
requerido mediante Ato Concessório 
no sistema Drawback Web.

Os benefícios concedidos podem 
ser a suspensão, se a mercadoria do 
importador for imprescindível para o 
produto que será exportado, a isenção, 
caso a mercadoria do importador com-
plementar ou beneficiar o produto que 
será exportado, ou a restituição em 
caso dos impostos já terem sido pagos.

(*) - Fundador da LogComex, startup de big 
data, inteligência e automação para logística 

internacional, é especialista nas soluções 
voltadas ao universo do comércio exterior 

(www.logcomex.com).
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De onde vêm e para onde 
vão os nossos tantos 

partidos políticos?

O Brasil possui 
atualmente 33 
partidos políticos 
registrados no 
Tribunal Superior 
Eleitoral, dos quais 25 
contam com ao menos 
um representante na 
Câmara

Baseando-se no Núme-
ro Efetivo de Partidos 
(NEP), um cálculo 

que leva em conta o tamanho 
das bancadas partidárias em 
relação ao total de parla-
mentares e às bancadas dos 
demais partidos da Câmara, 
o Brasil apresenta hoje 16 
partidos políticos efetivos. 
Trata-se de um número bem 
acima dos valores vistos ao 
redor do mundo, que em 
geral variam entre dois (Es-
tados Unidos, por exemplo) 
e cinco (Alemanha, por 
exemplo).

A história part idária 
brasileira, desde a criação 
de partidos nacionais e da 
massificação do voto em 
1946, experimentou uma 
enorme variação desses 
valores. Nos anos 1950 
oscilou de três para cinco, 
tendência interrompida 
pelo bipartidarismo e pelas 
restrições impostas pelo 
Regime Militar, entre os 
anos 1960 e 1970, ficando 
abaixo do valor de dois 
partidos efetivos. A partir 
da redemocratização, entre 
as décadas de 1980 e 2000, 
os valores cresceram entre 
três e nove, mas jamais 
ultrapassaram um dígito. 

A partir dos anos 2010, os 
valores assumiram dois dígi-
tos, subindo sistematicamen-
te até atingir, nas eleições de 
2018, o recorde atual de 16 
partidos efetivos. Impressio-
na, ainda, a existência de 77 
pedidos de autorização de 
novos partidos, conforme 
o site do Tribunal Superior 
Eleitoral. Quais as causas 
dessa multiplicação de par-
tidos dos últimos anos?

Em primeiro lugar, é preciso 
diferenciar os partidos auto-
rizados pela justiça daqueles 
partidos que efetivamente 
alcançam cadeiras nas casas 
legislativas. A maioria das 
democracias avançadas conta 
com dezenas e, em alguns 
casos, centenas de partidos 
autorizados a atuarem em di-
versas atividades políticas ou 
sociais. Entretanto, raramen-
te os parlamentos nacionais 
abrigam mais do que algumas 
poucas organizações. 

O que diferencia o Brasil, 
portanto, não é a expan-
são no pedido de registro 
de partidos (algo que já 
experimentamos nos anos 
1980) mas sim o crescimen-
to de siglas com assentos 
na Câmara. Essa explosão 
tem algumas causas. Em 
primeiro lugar, a existência 
de um sistema eleitoral de 
lista aberta (que o voto se 
dá nos candidatos, prefe-
rencialmente) em distritos 
eleitorais com muitas cadei-
ras legislativas (entre oito 
no Acre e 70 em São Paulo). 

Essa combinação faz com 

que alguns candidatos muito 
populares possam se eleger 
com os seus votos individuais 
ou ainda, o que é pior, ele-
ger outros candidatos com 
votação muito aquém da 
média dos eleitos. Além dis-
so, o STF autorizou que um 
deputado possa migrar para 
um partido recém-criado, 
impedindo a migração para 
partidos previamente exis-
tentes. Com isso, criou um 
incentivo para que os parla-
mentares descontentes em 
suas organizações criem um 
partido para chamar de seu. 

Finalmente, a criação do 
Fundo Eleitoral e o aumento 
do Fundo Partidário também 
incentivam a criação de 
novos partidos por políticos 
interessados em comandar 
vultuosos recursos para suas 
campanhas.

Algumas iniciativas con-
trárias, isto é, que visam 
diminuir o número de parti-
dos representados nas casas 
legislativas, foram aprovadas 
pela reforma eleitoral de 
2017. 

A primeira é a reintrodução 
da cláusula de desempenho 
de 1,5% dos votos válidos 
para a Câmara, distribuídos 
em pelo menos nove esta-
dos, com no mínimo 1% dos 
válidos em cada um. Os par-
tidos que não atingirem esse 
patamar ficarão excluídos da 
divisão do fundo partidário 
e da propaganda eleitoral 
no rádio e na televisão, mas 
ainda terão acesso ao fundo 
eleitoral a cada dois anos. A 
segunda é a proibição das 
coligações nas eleições pro-
porcionais. 

Por essa nova regra, as 
pequenas siglas ficam sem 
poder se coligar com as gran-
des e contornar a necessida-
de de alcançar o quociente 
eleitoral. Essa medida valerá 
para as eleições de 2020 em 
diante. As duas alterações 
aumentarão a exigência para 
utilizar os recursos públicos 
financeiros e o acesso à pro-
paganda eleitoral e tenderão 
a causar fusões entre peque-
nas siglas. 

Por outro lado, a reforma 
de 2017 estabeleceu que a 
distribuição das sobras tam-
bém abarcará as siglas que 
não alcançaram o quociente 
eleitoral, o que é um fator 
que tende a dar sobrevida 
para muitas agremiações 
pequenas. No conjunto, as 
medidas recentes operam 
em direções contraditórias 
e, embora seja esperada 
uma redução no número de 
partidos efetivos em médio 
prazo, essa redução não 
será suficiente para colocar 
o Brasil próximo aos países 
com multipartidarismo mo-
derado. 

Nesse sentido, a experiên-
cia dos anos 2010 tenderá a se 
repetir por um bom tempo e o 
eleitorado terá que aprender 
a conviver com um ambiente 
ocupado por mais de uma 
dezena de partidos políticos 
relevantes.

(*) - É membro do Observatório 
de Conjuntura e professor 

de Ciência Política do 
Centro Universitário 

Internacional Uninter.

Luiz Domingos Costa (*)

www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 5

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada, em primeira convocação, no dia 09 de março de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada 
na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) instrução de 
voto da Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-
60, para tomar todas as providências cabíveis à eleição de novos membros do Conselho de Administração da SAE. Instruções 
Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de 
mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência 
“Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São 
Paulo, 13 de fevereiro de 2020. Madeira Energia S.A. - MESA - Hermes Jorge Chipp - Presidente do Conselho de Administração.

Edital de Citação Prazo de 20 dias - Processo Nº 1116738-21. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de SP, 
Dr(a). Paulo Furtado de Oliveira Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Disnep Confecções Ltda, 
CNPJ 74.564.535/ 0001-21, com endereço à Rua Mendes Junior, 673, Brás, CEP 03013-011,-SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Pedido de Falência por parte de Invista Crédito e Investimento 
S/A, com fundamento no artigo 94, I, da Lei 11.101/2005, por impontua li dade no pagamento da(s) 
duplicata(s)n.º033000041; 10.600/001; 10.604/001; 033000046; 10.604/002; 033000042; 10.604/ 
003; 10.548/001; 10.550/001; 10.604/004; 033000043; 10.604/005; 033000048; 10.550/002; 10. 
552/002; 10.604/006; 033000049; 033000050; 033000027; 033000045; 033000635, que totalizam 
o valor de R$ 133.110,50, devidamente protestada(s). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a 
citação por edital, para que em 10 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente defesa, podendo, 
nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei 11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao 
total do crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data do depósito com juros e correção 
monetária, acrescida de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do 
valor do débito, sob pena de decretação da falência. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. E para que produza seus efeitos de 
direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais.  

JG Holding de Participações e Administração S/A
CNPJ (MF) nº 32.476.846/0001-99 - NIRE 35.300.530.471

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25/04/2019
Data, Hora e Local: 25/04/19, às 10 hrs, Alameda Macieira da Maia, nº 210, Planalto Paulista, SP/SP. Presença: A totalidade. Delibe-
rações Tomadas por Unanimidade de Votos: (i) Os acionistas aprovaram a transferência das quotas acionárias da JG Holding de 
Participações e Administração S/A, em favor de Catarina Reis Nunes, RG nº 2822872 SSPCC/DF e CPF/MF nº 056.338.321-67, 
que passará a deter 99% do capital acionário da companhia, e em favor de NG Urbanização e Desenvolvimento Ltda, pessoa jurídica 
de direito privado, CNPJ/MF nº 19.086.869/0001-29, neste ato representada por seu sócio administrador, Walber Roriz, RG nº 1.348.818 
SSP/DF e CPF/MF nº 586.600.701-60, que passará a deter 1% das quotas acionárias da JG Participações e Administração S/A. Em 
razão do cumprimento de todas as formalidades legais; (ii) Nos termos do Artigo 11º do Estatuto ora aprovado, os acionistas procederam, 
nos termos do artigo 138 da Lei nº 6.404/1976, à eleição dos membros da diretoria da sociedade, os quais foram indicados e eleitos, 
respectivamente Diretor Presidente e Diretora Executiva, pelo prazo de 02 com direito a reeleição, os senhores(as), Walber Roriz, RG nº 
1.348.818 SSP/DF e CPF/MF nº 586.600.701-60, e Catarina Reis Nunes, RG nº 2822872 SSPCC/DF e CPF/MF nº 056.338.321-67. 
Os membros da Diretoria aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, tomando posse, por meio da assinatura dos respectivos termos 
de posse, lavrados no Livro de Ata da Assembleia de Constituição da sociedade e afirmando, de modo expresso, não possuírem quaisquer 
impedimentos ou ressalvas previstos nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/1976, em ato continuo e em razão da cessão e transferência das 
ações retiram-se da sociedade e da diretoria os acionistas Jonathan Queiroz Marques da Silva e Georgia Queiroz Marques 
da Silva; (iii) por fim, os acionistas resolvem deliberar, sob os termos do artigo 152 da Lei 6.404/1976, o montante global de 1salário 
mínimo para a remuneração dos diretores da sociedade, cuja distribuição será feita de forma igualitária em favor dos componentes da 
Diretoria. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais. São Paulo-SP, 25/04/19. SP-SP, 04/01/19. Mesa: Jonathan Quei-
roz Marques da Silva - Presidente, Georgia Queiroz Marques da Silva - Secretária. JUCESP sob o nº 611.871/19-1 em 29/11/2019.

Black Friday 
antecipou as 
vendas do Natal

Para a Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP), a 
queda no volume de vendas do 
comércio varejista nacional, 
registrada entre os meses 
de novembro e dezembro do 
ano passado, foram reflexo da 
Black Friday, principalmente. 
De acordo com o IBGE, o volu-
me foi 0,1% menor no último 
mês de 2019, comparado ao 
período anterior.

“A queda entre novembro 
e dezembro chama a atenção 
para os impactos crescentes 
da Black Friday, que acabou 
antecipando as vendas do Na-
tal”, explica Marcel Solimeo, 
economista da ACSP. Para ele, 
o consumidor que comprou os 
presentes em novembro não 
voltará a comprar novamente 
no mês seguinte. Apesar da 
queda no último mês, o saldo 
foi positivo. No acumulado, as 
vendas no varejo cresceram 
1,8% e fecharam com taxas 
positivas pelo terceiro ano 
consecutivo. Na comparação 
com dezembro de 2018, houve 
alta de 2,6%. 

“Esta alta entre 2018 e 2019 
mostra que a economia está 
crescendo, embora mais len-
tamente do que gostaríamos. 
A expectativa, no entanto, é 
que, gradativamente, à medi-
da em que o nível de emprego 
vá melhorando, as vendas do 
comércio tendem a seguir 
o mesmo caminho”, conclui 
Solimeo (AI/ACSP).

Os trabalhadores que não forem filiados ao INSS não terão 
direito a qualquer benefício previdenciário.

O país fechou o ano de 
2019 mantendo está-
vel o nível de desem-

prego, com uma taxa média 
de 11,9% no comparativo 
com o percentual de 12,3% 
do ano anterior. Contudo, 
houve uma alta no trabalho 
informal, que passou a re-
presentar 41,1% da mão de 
obra do país. 

De acordo com especialis-
tas, o trabalhador autônomo, 
seja o que possui algum 
tipo de vínculo trabalhista 
ou o informal, tem buscado 
atuar por conta própria 
para empreender ou por 
falta de alternativas ao se 
deparar com o desemprego. 
Tal modalidade de trabalho 
representa um risco cada vez 
maior de os trabalhadores 
chegarem à terceira idade 
desamparados, sem poder 
contar com a aposentadoria, 
caso não contribuam regu-
larmente com a Previdência. 

“Todo cidadão que exerce 
uma atividade, ainda que 
seja de forma autônoma ou 
como profissional liberal, é 
obrigado a se filiar ao sistema 
previdenciário. Contudo, 
a realidade de nosso país 
evidencia que são muitos os 
que exercem atividades in-
formais, como os motoristas 
de aplicativos, vendedores 
ambulantes, cabeleireiras, 
promotores de venda de cos-
méticos, dentre outras. Os 
trabalhadores que não forem 
filiados ao INSS não terão 
direito a qualquer benefício 
previdenciário. A esses, 
resta somente contar com 
os benefícios assistenciais 
ao idoso ou ao deficiente”, 
alerta Leandro Madureira, 
advogado previdenciário e 
sócio do escritório Mauro 
Menezes & Advogados. 

O advogado previdenciário 
do escritório Stuchi Advo-
gados, Rafael Jacopi, ex-

Trabalhador por conta própria tem 
risco de ficar sem aposentadoria

Desde o ano de 2012, o número de trabalhadores por conta própria no Brasil cresceu 19% em meio a 
uma tendência de informalização no mercado e à queda do número de trabalhadores desocupados
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anos”, explica. 
A reforma, contudo, não 

alterou as regras do Benefí-
cio de Prestação Continuada 
(BPC), benefício no valor 
de um salário mínimo, hoje 
em R$ 1.045, pago a idosos 
com 65 anos ou mais e a 
deficientes de baixa renda, 
o que inclui os trabalhado-
res por conta própria e não 
depende das contribuições 
previdenciárias. “Uma nova 
reforma poderá surgir nos 
próximos anos ou na próxi-
ma década, mas é importante 
nunca deixar de contribuir 
para o INSS”, aconselha João 
Badari, especialista em Di-
reito Previdenciário e sócio 
do escritório Aith, Badari e 
Luchin Advogados. 

Na opinião do advogado 
previdenciário Rafael Jaco-
pi, é importante fazer um 
planejamento a longo prazo. 
“A previdência privada pode 
ser uma boa opção para acu-
mular recursos, visto que o 
rendimento pode ser mais 
considerável e se somará 
à aposentadoria concedida 
pelo INSS”, afirma. Para o 
especialista, o atual cenário 
de crescimento do trabalho 
autônomo resulta de um 
estímulo existente hoje ao 
chamado “empreendedoris-
mo por necessidade”. 

Já para Leandro Madureira, 
o atual cenário é de precariza-
ção no mercado de trabalho. 
“O crescimento do trabalho 
autônomo é o reflexo da 
ausência de políticas públi-
cas geradoras de empregos 
formais. Quando se trata de 
emprego, não podemos achar 
que o entregador de comida 
que pedala 12 horas por dia 
em uma bicicleta é uma forma 
de empreender. Esse traba-
lhador se submete a essa 
jornada extenuante porque 
precisa comer”, critica. 

plica que o trabalhador por 
conta própria tem diversas 
formas de contribuir para a 
Previdência. Em geral, a alí-
quota de contribuição para o 
contribuinte individual é de 
20% sobre o salário mínimo, 
o que fica em torno hoje de 
R$ 209,00. “Só que quando 
ele vai se inscrever no INSS 
para pegar as guias de paga-
mento, ele tem a opção de 
escolher ou o plano normal, 
de 20%, ou o plano simplifi-
cado, com a alíquota de 11%. 
Dentro desse plano dos 11%, 
você tem direito a todos os 
benefícios previdenciários, 
exceto a aposentadoria por 
tempo de contribuição”, 
explica Jacobi. 

O segurado deve realizar o 
pagamento da contribuição 
previdenciária por meio da 
chamada Guia da Previdên-
cia Social (GPS), um carnê 
que pode ser adquirido em 
papelarias ou no site da Re-
ceita. Há ainda uma terceira 
opção de contribuição para 
o trabalhador por conta pró-
pria. A atuação como MEI 
prevê o pagamento mensal 
do DAS no valor de 5% do 
salário mínimo, em torno 
hoje de R$ 52, o que inclui a 
contribuição previdenciária, 
assim como outras contribui-

ções e impostos. Para essa 
modalidade, também não é 
permitida a aposentadoria 
por tempo de contribuição. 

Segundo especialistas, 
embora haja um risco de o 
trabalhador autônomo en-
velhecer sem poder contar 
com a aposentadoria, muitos 
brasileiros já acreditam ser 
difícil a obtenção do direito a 
entrar com o pedido junto ao 
INSS. A desconfiança apenas 
cresceu com a aprovação 
da reforma da Previdência. 
Mateus Freitas, advogado 
previdenciário do escritó-
rio Aith, Badari e Luchin 
Advogados, lembra que as 
novas regras previdenciárias 
afetaram a aposentadoria 
dos trabalhadores por conta 
própria. 

“A maior mudança para 
o trabalhador autônomo é 
o novo tempo mínimo de 
contribuição para homens 
de 20 anos e o mínimo de 65 
anos de idade, com exceção 
daqueles que já tenham con-
tribuído antes da reforma. 
Para eles, o prazo perma-
nece de 15 anos. Para as 
mulheres, o tempo mínimo 
de contribuição não muda, 
permanece em 15 anos; 
porém, a idade mínima para 
se aposentar, que antes era 

Faltando pouco mais de 
um mês para o início da 
entrega da declaração do 
Imposto de Renda ano base 
2019, o contribuinte já pode 
começar a reunir a docu-
mentação com os dados que 
serão enviados à Receita. 
Afinal, as primeiras declara-
ções entregues são também 
as prioritárias no pagamento 
da restituição. O prazo para 
o envio começa dia 2 de 
março e vai até 30 de abril. 
É importante destacar que, 
num cenário de juros baixos, 
e com o valor a restituir 
sendo corrigido pela Selic, o 
quanto antes o contribuinte 
receber, melhor. 

E, para quem deseja ter 
praticidade e conveniência, 
o uso do Certificado Digital 
pode ser um grande facilita-
dor explica Maurício Balas-
siano, diretor de Certificação 
Digital da Serasa Experian. 
O certificado permite, por 
exemplo, que o contribuinte 
preencha a declaração dire-
tamente no site da Receita, 
sem precisar baixar o pro-
grama – o que muitas vezes 
acaba levando à criação de 
diversas versões intermedi-
árias antes do documento 

As primeiras declarações entregues são também 
as prioritárias no pagamento da restituição.

Certificação Digital facilita 
declaração do Imposto de Renda

final, gerando, por sua vez, o 
risco de erros. 

A certificação digital tam-
bém oferece a opção de 
declaração pré-preenchida, 
com dados de declarações 
anteriores já lançados e, em 
alguns casos, informações 
também pré-preenchidas do 
ano base que será declarado 
– fornecidas por empregado-
res e bancos, por exemplo. 
Nesse caso, cabe apenas ao 
contribuinte conferir os dados 
e validá-los. Vale lembrar, por 
fim, que o uso da certificação 
digital é obrigatório no caso de 
o contribuinte ter registrado, 
no ano, rendimentos tributá-
veis acima de R$ 10 milhões. 

É importante ficar atento 
aos informes de rendimentos 
que serão entregues pelo 
empregador e pelos bancos 
e aos recibos e notas de 
prestadores de serviços 
médicos, odontológicos e 
com educação, que per-
mitem deduções. No caso 
do segundo grupo, vale 
destacar que são dedutíveis 
apenas as despesas com 
ensino fundamental, médio, 
superior, pós-graduação e 
técnico – não cabendo cursos 
extracurriculares, como os 
de línguas.

Fonte e mais informa-
ções: (www.serasaexpe-
rian.com.br).
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Voster Participações Societárias S.A.
CNPJ nº 17.282.924/0001-20 - NIRE 35.300.447.115

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados todos os acionistas a reunirem-se em 03/03/2020, na Rua Cristiano Viana, 401, conjunto 1002 - Pinheiros, SP/SP, 
CEP 05411-000, às 11h, em AGE, para deliberar sobre: (i) alteração do endereço da sede da Companhia; (ii) alteração da composição 
da diretoria; (iii) eleição dos membros da Diretoria; e (iv) alteração dos artigos 2º e 10 do estatuto social. Os documentos e informações 
referentes às matérias a serem tratadas na AGE encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. O acionista que 
preferir ser representado por procurador deverá depositar na sede da Companhia, em até 48h antes da realização da AGE, o respectivo 
instrumento de mandato, com a definição dos poderes para representação. SP, 13/02/2020. Renato Prado Bertin - Diretor-Presidente.
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Tecnologia no Brasil

Quando olhamos especificamente para o setor de tecnologia da informação (TI), combustível essencial 
para a transformação digital que serve como base para modelos de negócios disruptivos ao 

gerar inúmeras oportunidades, todos os indicadores são extremamente positivos.

Matéria de capa

“Olhando para 
um futuro não 

muito distante, 
dados indicam 
que o IoT pode 

gerar um ganho 
para a economia 

brasileira na 
ordem de US$ 

200 bilhões até 
2025. O estudo da 

ABES com a IDC 
aponta para um 

crescimento nesse 
mercado acima 

de 20% ao ano até 
2022 e demonstra 

que em 2018, o 
IoT gerou cerca 

de US$ 7 bilhões 
e deve atingir a 
marca de US$ 9 

bilhões em 2019. 

São Paulo, sexta-feira, 14 de fevereiro de 20206

DESEnvOlvIMEnTO E prOSpErIDADE DE 
UM lADO, ESCASSEz DE MãO DE OBrA 
E InSEgUrAnçA jUríDICA DO OUTrO 

Rodolfo Fücher (*) 
 

Brasil, o país do futuro que nunca chega, ou chegou e al-
guém o escondeu? Como celeiro do mundo, o País tem 
um imenso potencial para o desenvolvimento de diversos 

setores. Agora, é preciso focar nas soluções para os desafios 
existentes e encontrar maneiras de continuar fomentando a 
inovação e competitividade interna. A atual estabilidade polí-
tica e econômica assinala um futuro promissor, com previsões 
de uma SELIC consolidada no patamar de 4,5% e a inflação 
entre 3,5 % a 4,0%, e com o legislativo e executivo focados 
em resolver o emaranhado fiscal - mas com altíssimo risco de 
complicar a situação. 

Quando olhamos especificamente para o setor de tecnologia 
da informação (TI), combustível essencial para a transformação 
digital que serve como base para modelos de negócios disrup-
tivos ao gerar inúmeras oportunidades, todos os indicadores 
são extremamente positivos. De acordo com o último estudo 
“Mercado Brasileiro de Software e Serviços” da ABES com a 
IDC, o crescimento do setor de TI no Brasil está acima da média 
mundial, e totalmente descolado do PIB brasileiro. Em 2018, 
registramos um crescimento de 9,8% contra a média mundial 
de 6,7% - em 2019, a expectativa é de um crescimento interno 
de 10,5% contra 4,9% global. 

Considerando esses dados, o desenvolvimento do setor em 
2020 não deverá ser diferente, chegando perto de 15% e, quem 
sabe, atingindo a marca de US$ 60 bilhões em faturamento, 
ultrapassando o Canadá, que atualmente é o 8º maior mercado 
mundial, uma posição acima do Brasil. Outros indicadores que 
corroboram com uma expectativa positiva para 2020 são os re-
sultados de estudos da EY, Deloitte e McKinsey, que apontam, 
respectivamente, que 80% dos CEOs veem a inovação tecnológica 
como forma de manter a empresa competitiva, 74% dos executivos 
deverão adotar novas tecnologias, e 73% das empresas buscarão 
novas soluções tecnológicas, como Indústria 4.0. 

Reforçando a importância da tecnologia e inovação para o 
desenvolvimento do País, um levantamento feito em 2017 pela 

Anprotec  e o Ministério da Ciência e Tecnologia apontou que 
havia 363 incubadoras de negócios inovadores e 57 acelerado-
ras, com 3.694 empresas incubadas, responsáveis pela criação 
de 14.457 postos de trabalho. Pouco tempo depois, a Lavca 
(Latin American Venture Capital Association) informou que 
cerca de US$ 2 bilhões foram investidos no Brasil em 2019, o 
que certamente ajudou no surgimento de 11 unicórnios bra-
sileiros e na criação de inúmeras outras startups e empresas 
brasileiras. 

Agora, considerando o lado do consumidor, o IBGE aponta 
que 70% dos brasileiros (126,9 milhões) usam smartphones e 
que o País é o quarto em número de usuários de internet e é o 
segundo colocado na média de uso da internet, com 9,5 horas 
por dia por usuário. Desta forma, conseguimos perceber a forte 
relação entre o desenvolvimento de negócios digitais inovado-
res, apoiados pela tecnologia, e seu impacto na população, que 
pode ser exemplificada com a proliferação de plataformas online 

que visam simplificar processos diários do consumidor, como o 
NuBank, QuintoAndar, iFood, entre outras. 

Olhando para um futuro não muito distante, dados indicam 
que o IoT pode gerar um ganho para a economia brasileira na 
ordem de US$ 200 bilhões até 2025. O estudo da ABES com a 
IDC aponta para um crescimento nesse mercado acima de 20% 
ao ano até 2022 e demonstra que em 2018, o IoT gerou cerca de 
US$ 7 bilhões e deve atingir a marca de US$ 9 bilhões em 2019. 
Adicionalmente, para a PwC a Inteligência Artificial se tornará 
a maior oportunidade comercial, podendo contribuir com US$ 
15,7 trilhões para o PIB mundial em 2030 - na América Latina o 
impacto poderá chegar a US$ 
500 milhões, representando 
5,4% do PIB da região. 

Por outro lado, apesar dos 
indicadores positivos, existem 
inúmeros desafios que rotulam 
o Brasil como um país que não 
é para amadores, o que, infe-
lizmente, ainda é verdade. De 
acordo com o Relatório Global 
de Competitividade, publicado 
em 2019 pelo Fórum Econômi-
co Mundial, o Brasil está na 71ª 
entre 141 países, enquanto o 
IGI (Índice Global de Inovação) 
aponta uma queda da 64ª para 
a 66ª posição entre 129 países. 
Na América Latina, o Brasil se-
gue atrás do Chile (51º), Costa 
Rica (55º) e México (56º), por 
exemplo. 

Ainda assim, há um otimismo 
generalizado e o governo e a 
sociedade não estão parados. 
Existem diversas ações para 
reverter o quadro, como a 
aprovação da MP de Liberdade 
Econômica; o Marco Legal de 
Startups; Internet das Coi-
sas: um plano de ação para o 
Brasil; o Programa Nacional 
de Incubadoras e Parques 
Tecnológicos, a Estratégia Bra-
sileira para a Transformação 
Digital (E-Digital), e também 
diversos fóruns de diálogo com o setor produtivo através das 
Mesas Executivas Setoriais, Câmara Brasileira da Indústria 4.0, 
entre outros. 

Entretanto, existem dois pontos extremamente preocupantes 
que podem limitar o crescimento do setor de TI e impactar o 
desenvolvimento da economia brasileira: a escassez de mão de 
obra qualificada e a guerra fiscal entre estado e municípios. A 
qualificação de mão de obra é um desafio sem solução a curto 
prazo, porém nota-se claramente uma união do setor privado, 
da sociedade e do governo na busca pela reversão desse quadro, 
com o surgimento de diversas iniciativas e ações ligadas a qua-
lificação e, principalmente, fomentando a educação na área de 
STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), como o 
MeuFuturo.Digital e Movimento Brasil Digital. 

Já a guerra fiscal é um assunto extremamente crítico. Em 2017, 
o Confaz autorizou os Estados a cobrarem ICMS na comerciali-
zação de software, mas não discutiram com os municípios para 
suspenderem a cobrança de ISS, deixando o setor sob risco de 
extinção em consequência da bitributação. Agora, o tema entra 
na pauta do Supremo em 2020, que decidirá o vencedor dessa 
guerra: o Estado ou o Município. Por que não esperar a reforma 
tributária para resolver esse impasse? Porque é mais fácil com-
plicar do que facilitar. Quem investirá em um setor com alto 
risco de virar pó? 

(*) -É presidente da ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software).

rodolfo Fücher, presidente da Associação Brasileira 
das Empresas de Software.
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Dois pontos preocupam o setor de TI: a escassez de mão de obra qualificada 
e a guerra fiscal entre estado e municípios.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Conglomerado Financeiro Banco

Nota 2019 2018 2019 2018
Ativo
Circulante ........................................................................................... 10.942.148 10.128.611 10.978.867 10.014.866
Disponibilidades ................................................................................ 263.220 47.424 253.599 38.121
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............................................. 5 672.357 822.222 855.982 822.222
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 6 e 7 48.723 146.700 48.723 200.217
Relações interfinanceiras e interdependências ................................. 85.808 26.441 85.591 25.825
Operações de crédito ......................................................................... 8 8.638.521 7.454.064 8.550.020 7.383.282

Operações com características de concessão de crédito .................... 9.170.242 7.937.583 9.046.463 7.862.645
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .................................... (531.721) (483.519) (496.443) (479.363)

Outros créditos .................................................................................. 9 1.129.735 1.455.109 1.082.489 1.370.426
Outros valores e bens ........................................................................ 103.784 176.651 102.463 174.773

Bens não de uso próprio .................................................................... 10(a) 65.199 71.728 65.092 71.621
Despesas antecipadas ...................................................................... 10(b) 38.585 104.923 37.371 103.152

Não circulante .................................................................................... 7.968.406 6.808.935 9.631.060 8.435.299
Realizável a longo prazo .................................................................... 7.367.837 6.086.712 6.423.763 5.248.950
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............................................. 5 4.213 3.975 4.213 3.975
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 6 e 7 2.212.291 2.300.725 2.185.478 2.044.336
Operações de crédito ......................................................................... 8 1.785.278 1.149.518 1.292.908 937.916

Operações com características de concessão de crédito .................... 1.835.871 1.220.394 1.341.026 996.369
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .................................... (50.593) (70.876) (48.118) (58.453)

Outros créditos .................................................................................. 9 3.303.125 2.576.934 2.878.234 2.207.163
Outros valores e bens ........................................................................ 62.930 55.560 62.930 55.560

Despesas antecipadas ...................................................................... 10(b) 62.930 55.560 62.930 55.560
Permanente ........................................................................................ 600.569 722.223 3.207.297 3.186.349
Investimentos .................................................................................... 238.641 232.562 3.086.639 3.082.998

Participações em coligadas e controladas .................................... 238.641 232.562 3.086.639 3.082.998
No exterior ....................................................................................... 11 199.379 194.635
No país ............................................................................................ 11 237.903 231.508 2.886.522 2.887.309
Outros investimentos ......................................................................... 738 1.054 738 1.054

Imobilizado de uso ............................................................................. 12 109.282 103.351 109.282 103.351
Imobilizado de uso ............................................................................ 275.746 245.532 275.746 245.532
Depreciação acumulada .................................................................... (166.464) (142.181) (166.464) (142.181)

Intangível ............................................................................................ 252.646 386.310 11.376
Ágio na aquisição de controladas ...................................................... 13 (a) 1.450.412 1.450.412
Amortização acumulada de ativos intangíveis ..................................... 13 (b) (1.209.142) (1.064.102)
Outros ............................................................................................. 11.376 11.376

Total do Ativo .................................................................................... 18.910.554 16.937.546 20.609.927 18.450.165

Conglomerado Financeiro Banco
Nota 2019 2018 2019 2018

Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante ........................................................................................... 5.719.826 5.284.503 7.431.759 6.807.080
Depósitos ........................................................................................... 3.725.308 2.802.718 5.635.765 4.330.525

Depósitos à vista .............................................................................. 71.644 37.440 73.868 38.240
Depósitos interfinanceiros ................................................................ 14(b) 45.853 433 1.954.086 1.527.462
Depósitos a prazo ............................................................................ 14(b) 3.607.811 2.764.845 3.607.811 2.764.823

Captações no mercado aberto - carteira própria ............................. 21.604 2.599
Recursos de aceites e emissão de títulos ......................................... 15 274.260 254.634 274.260 254.634
Relações interfinanceiras .................................................................. 153.793 122.551 153.719 122.479
Obrigações por empréstimos e repasses ......................................... 16 221.018 68.505 19.466 68.505

Repasse país – instituições oficiais .................................................. 19.466 39.492 19.466 39.492
Empréstimos no exterior ................................................................... 201.552 29.013 29.013

Instrumentos financeiros derivativos .............................................. 7 95.183 15.305 95.183 15.305
Outras obrigações ............................................................................. 1.250.264 2.020.790 1.231.762 2.013.033

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ........................ 17.976 15.086 17.976 15.086
Sociais e estatutárias ....................................................................... 189.114 150.634 189.114 150.634
Fiscais e previdenciárias ................................................................. 17(a) 71.040 69.679 41.911 41.951
Negociação e intermediação de valores ............................................ 2.373 3.055 2.373 3.055
Diversas .......................................................................................... 17(b) 969.761 1.782.336 980.388 1.802.307

Não circulante – Exigível a longo prazo ........................................... 9.162.412 9.012.718 9.149.888 9.002.794
Depósitos ........................................................................................... 6.546.468 6.649.748 6.546.468 6.651.525

Depósitos interfinanceiros ................................................................ 14(b) 7.547 49.202 7.547 50.979
Depósitos a prazo ............................................................................ 14(b) 6.538.921 6.600.546 6.538.921 6.600.546

Recursos de aceites e emissão de títulos ......................................... 15 452.578 271.268 452.578 271.268
Obrigações por empréstimos e repasses ......................................... 16 491.207 468.353 491.207 468.353

No País – Outras Instituições ........................................................... 16(b) 491.207 468.353 491.207 468.353
Instrumentos financeiros derivativos .............................................. 7 35.674 68.703 35.674 68.703
Outras obrigações ............................................................................. 1.636.485 1.554.646 1.623.961 1.542.945

Fiscais e previdenciárias ................................................................. 17(a) 33.804 49.559 33.532 49.333
Diversas .......................................................................................... 17(b) 1.602.681 1.505.087 1.590.429 1.493.612

Total do Passivo ................................................................................ 14.882.238 14.297.221 16.581.647 15.809.874
Patrimônio Líquido administrado pela controladora ...................... 4.028.316 2.640.325 4.028.280 2.640.291
Participação de acionistas não controladores ................................. 36 34
Patrimônio Líquido ........................................................................... 19 4.028.280 2.640.291 4.028.280 2.640.291
Capital social - De domiciliados no país ............................................... 3.742.571 2.542.571 3.742.571 2.542.571
Reservas de lucros .............................................................................. 287.558 108.879 287.558 108.879
Ajuste de avaliação patrimonial ............................................................. (1.849) (11.159) (1.849) (11.159)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ...................................... 18.910.554 16.937.546 20.609.927 18.450.165

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

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

Segundo
Conglomerado financeiro semestre Banco

Nota 2019 2018   2019 2019 2018
Receitas da intermediação financeira ...................................................... 3.539.809 3.104.501 1.802.782 3.462.611 3.027.886
Operações de crédito .................................................................................. 20(a) 3.339.818 2.898.096 1.714.268 3.263.987 2.834.236
Operações de arrendamento mercantil ......................................................... 20(a) (17) (17)
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ............................. 20(b) 200.008 206.422 88.514 198.624 193.650
Despesas da intermediação financeira .................................................... 20(c) (1.210.966) (1.275.578) (632.065) (1.301.150) (1.371.775)
Captação no mercado .................................................................................. (1.286.249) (1.410.681) (709.729) (1.376.450) (1.506.878)
Operações de empréstimos e repasses ....................................................... (41.242) (40.620) (22.821) (41.225) (40.620)
Resultado com instrumentos financeiros derivativos ..................................... 116.525 175.723 100.485 116.525 175.723
Resultado da intermediação financeira antes do crédito para

liquidação duvidosa ............................................................................. 2.328.843 1.828.923 1.170.717 2.161.461 1.656.111
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............................................. 8(f) (636.967) (508.995) (316.817) (588.423) (487.591)
Recuperação de crédito baixado para prejuízo ............................................. 8(f) 151.989 190.822 79.011 151.057 190.246
Resultado bruto da intermediação financeira ........................................ 1.843.865 1.510.750 932.911 1.724.095 1.358.766
Outras receitas (despesas) operacionais ................................................. (1.766.175) (1.123.380) (1.015.807) (1.635.526) (1.006.085)
Receitas de prestação de serviços ............................................................... 21 40.410 41.604 21.638 40.377 41.604
Despesas de pessoal .................................................................................. 22(a) (189.059) (166.082) (98.164) (188.910) (165.976)
Outras despesas administrativas ................................................................. 22(b) (801.565) (632.124) (440.629) (798.917) (628.984)
Despesas tributárias ................................................................................... 23 (114.664) (99.724) (63.324) (113.254) (93.768)
Resultado de participações em coligadas e controladas ............................... 11 (6.504) 2.464 106.864 139.712 70.224
Outras receitas operacionais ....................................................................... 24 202.302 215.256 101.620 178.829 244.736
Outras despesas operacionais ..................................................................... 24 (897.095) (484.774) (643.812) (893.363) (473.921)
Resultado operacional ............................................................................. 77.690 387.370 (82.896) 88.569 352.681
Resultado não operacional ...................................................................... (497) (8.359) (447) (495) (8.290)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações ............... 77.193 379.011 (83.343) 88.074 344.391
Imposto de renda ......................................................................................... 25(c) (26.524) (31.251) (3.254) (12.418) (19.423)
Contribuição social ..................................................................................... 25(c) (19.137) (18.984) (5.382) (10.505) (9.048)
Ativo fiscal diferido ...................................................................................... 25(c) 390.768 (94.613) 362.588 357.147 (81.757)
Participação nos lucros ............................................................................... (54.810) (63.407) (42.006) (54.810) (63.407)
Lucro líquido do semestre/exercício ....................................................... 367.490 170.756 228.603 367.488 170.756
Participação dos não controladores nas controladas consolidadas .... 2
Lucro líquido antes da participação dos acionistas não controladores 367.488 170.756 228.603 367.488 170.756
Lucro líquido por lote de mil ações ......................................................... R$0,61 R$0,19

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Capital Reserva de lucros
Ajuste de Lucros/ Participação
avaliação Prejuízos dos não

Realizado Legal Estatutária Outras patrimonial acumulados Total Controladores Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ........................ 2.504.477 71.827 7.048 (11.451) 2.571.901 34 2.571.935
Aumento de capital ..................................................... 38.094 38.094 38.094
Variação do ajuste a valor de mercado ......................... 292 292 292
Lucro líquido do exercício ........................................... 170.756 170.756 170.756
Destinação do lucro líquido: .......................................

Juros sobre capital próprio (R$0,28 por ação) (nota 19c) (140.002) (140.002) (140.002)
Juros sobre capital próprio prescrito ......................... 404 404 404
Constituição de reservas ......................................... 8.538 162.218 (170.756)
Utilização de reservas ............................................. (140.002) (1.154) 140.002 (1.154) (1.154)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 ........................ 2.542.571 80.365 22.620 5.894 (11.159) 2.640.291 34 2.640.325
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ........................ 2.542.571 80.365 22.620 5.894 (11.159) 2.640.291 34 2.640.325
Aumento de capital (nota 19a) ..................................... 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Custo na emissão de ações ........................................ (37.944) (37.944) (37.944)
Variação do ajuste a valor de mercado ......................... 9.310 9.310 9.310
Lucro líquido do exercício ........................................... 367.488 367.488 2 367.490
Destinação do lucro líquido: .......................................

Juros sobre capital próprio (R$0,25 por ação) (nota 19c) (150.865) (150.865) (150.865)
Constituição de reservas ......................................... 18.374 349.114 (367.488)
Utilização de reservas ............................................. (150.865) 150.865

Saldos em 31 de dezembro de 2019 ........................ 3.742.571 98.739 182.925 5.894 (1.849) 4.028.280 36 4.028.316
Saldos em 30 de junho de 2019 .............................. 2.542.571 87.309 75.254 5.894 (11.214) 2.699.814 35 2.699.849
Aumento de capital (nota 19a) ..................................... 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Custo na emissão de ações ........................................ (37.944) (37.944) (37.944)
Variação do ajuste a valor de mercado ......................... 9.365 9.365 9.365
Lucro líquido do semestre .......................................... 228.603 228.603 1 228.604
Destinação do lucro líquido: .......................................

Juros sobre capital próprio (R$0,25 por ação) (nota 19c) (71.558) (71.558) (71.558)
Constituição de reservas ......................................... 11.430 217.173 (228.603)
Utilização de reservas ............................................. (71.558) 71.558

Saldos em 31 de dezembro de 2019 ........................ 3.742.571 98.739 182.925 5.894 (1.849) 4.028.280 36 4.028.316
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

reflexo desse aumento, o Banco reconheceu R$276 milhões de receita de ativo fiscal diferido e apresentou um efeito tributário reconhecido no balanço no
mesmo montante.
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, 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.
Em 09 de dezembro de 2019, o Banco comunicou ao mercado um remanejamento da Administração, que consiste em: (i) eleição do Ricardo Annes Guimarães
para o cargo de presidente do Conselho de Administração; (ii) eleição da Ana Karina Bortoni Dias para o cargo de Diretora Presidente; (iii) remanejamento do
Marco Antonio Antunes para o cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente; (iv) eleição da Eliane Aleixo Lustosa como membro independente do Conselho de
Administração; e (v) remanejamento da Olga Colpo para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração que será criado. As mudanças propostas
têm como objetivo respaldar o plano estratégico do Banco e estão sujeitas à homologação do Bacen.
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 31 de dezembro 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.

À ADMINISTRAÇÃO
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.

Segundo
Conglomerado financeiro semestre Banco

2019 2018   2019 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre/exercício ................................................................. 367.488 170.756 228.603 367.488 170.756
Ajuste ao Lucro líquido ..................................................................................... 197.152 1.207.282 (316.548) 36.783 1.104.893
Depreciações ........................................................................................................ 25.097 19.448 13.048 25.097 19.448
Baixa de imobilizado .............................................................................................. 9.676 9.676
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ....................................................... 636.967 508.995 316.817 588.423 487.591
Amortizações ........................................................................................................ 1.686 1.273 843 1.686 1.273
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..................................................... (390.768) 94.613 (362.588) (357.147) 81.757
Resultado de equivalência patrimonial ................................................................... 6.504 (2.464) (106.864) (139.712) (70.224)
Ajuste de marcação a mercado hedge de fluxo de caixa .......................................... 9.692 7 9.965 9.692 7
Variação cambial de títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras

de liquidez ......................................................................................................... 1.408 (18.041) 1.408 (18.041)
Variação cambial de captações .............................................................................. (59.006) 396.340 (73.241) (59.006) 396.312
Variação cambial de obrigações por empréstimos e repasses ................................ (3.262) 8.205 (3.243) (3.262) 8.205
Amortização de ágio .............................................................................................. 145.040 145.042 72.521 145.040 145.042
Provisão para contingências .................................................................................. (176.734) 34.159 (182.627) (175.955) 35.404
Superveniência/insuficiência de depreciação .......................................................... 1.078
Efeito das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa ........... 528 8.951 (1.179) 519 8.443
Lucro líquido ajustado do semestre/ exercício ................................................. 564.640 1.378.038 (87.945) 404.271 1.275.649
Variação de ativos e passivos
(Aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez ............................................ (35.433) (1.450) 52.042 (219.058) (1.450)
Redução (Aumento) em títulos e valores mobiliários ............................................... 204.005 (377.445) (115.591) 27.945 (151.283)
(Aumento) em relações interfinanceiras e interdependências .................................. (59.367) (15.189) (44.862) (59.766) (15.165)
(Aumento) em operações de crédito ....................................................................... (2.457.183) (1.291.281) (1.146.818) (2.110.153) (1.130.266)
(Aumento) em operações de arrendamento mercantil ............................................. (1.078)
Redução (Aumento) em outros créditos ................................................................. 2.758 (203.052) (193.843) (16.809) (171.148)
Redução em outros valores e bens ......................................................................... 65.497 46.289 84.228 64.940 46.208
Aumento em depósitos ........................................................................................... 819.310 1.087.769 516.507 1.200.183 818.569
Aumento (Redução) em captações mercado aberto ................................................ (8.550) 14.808 19.005 (32.948)
Aumento (Redução) em recursos de aceites e emissões de títulos ......................... 259.941 (989.215) 199.160 259.942 (989.186)
Aumento (Redução) em obrigações por empréstimos e repasses ........................... 178.628 (11.793) (26.843) (22.924) (61.566)
Aumento em relações interfinanceiras .................................................................... 31.243 122.478 25.738 31.240 122.477
Aumento (Redução) em instrumentos financeiros derivativos .................................. 46.849 (152.148) 45.695 46.849 (152.148)
(Redução) Aumento em outras obrigações ............................................................ 361.733 58.698 539.175 332.220 52.096
Caixa gerado nas operações .............................................................................. (17.379) (357.929) (138.549) (42.115) (390.161)
Imposto de renda e contribuição social pagos ........................................................ (60.371) (32.937) (38.240) (39.588) (2.296)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais ...................................... (77.750) (390.866) (176.789) (81.703) (392.457)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado de uso ............................................................................ (31.833) (57.655) (19.547) (31.833) (57.655)
Alienação de imobilizado de uso ............................................................................ 805 2.389 333 805 2.389
Aumento de capital em controlada .......................................................................... (114.997) (114.997)
Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido ............................................... (11.022) (6.999) (11.022) (6.999)
Aquisição de intangível ......................................................................................... (13.060) (559) (12.218) (13.060) (164)
Dividendos recebidos de coligadas ........................................................................ 209 3.626
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos ................................. (55.110) (177.821) (31.223) (51.484) (177.426)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital ................................................................................................ 1.136.760 1.136.760 1.136.760
Emissão de instrumentos de dívida elegíveis a capital ............................................ 124.096 2.200 124.096
Liquidação e pagamentos de principal e juros de dívidas subordinadas ................... (977.894) (977.894) (977.894)
Juros sobre o capital próprio pagos ....................................................................... (118.838) (29) (118.838)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos ............................... 164.124 161.037 164.124
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa .......................... 31.264 (568.687) (46.975) 30.937 (569.883)
Caixa e equivalentes de caixa - início do semestre/exercício ............................ 862.577 1.440.215 929.488 853.274 1.431.600
Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa ............ (528) (8.951) 1.179 (519) (8.443)
Caixa e equivalentes de caixa - fim do semestre/exercício (Nota 2.2 e Nota 4) 893.313 862.577 883.692 883.692 853.274
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa .......................... 31.264 (568.687) (46.975) 30.937 (569.883)

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

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

Segundo
Conglomerado financeiro semestre Banco

2019 2018   2019 2019 2018
1 – Receitas .......................................................................................... 3.301.275 3.048.826 1.689.629 3.248.005 3.022.517
1.1 Intermediação financeira .................................................................. 3.539.809 3.104.501 1.802.782 3.462.611 3.027.886
1.2 Prestação de serviços ..................................................................... 40.410 41.604 21.638 40.377 41.604
1.3 Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................ (636.967) (508.995) (316.817) (588.423) (487.591)
1.4 Recuperação de crédito baixado para prejuízo ................................ 151.989 190.822 79.011 151.057 190.246
1.5 Outras receitas operacionais ........................................................... 202.302 215.256 101.620 178.829 244.736
1.6 Não Operacionais ............................................................................ 3.732 5.638 1.395 3.554 5.636
2 – Despesas ........................................................................................ 2.112.292 1.774.349 1.277.719 2.198.562 1.869.622
2.1 Despesas da intermediação financeira ............................................ 1.210.966 1.275.578 632.065 1.301.150 1.371.775
2.2 Outras despesas operacionais ........................................................ 897.097 484.774 643.812 893.363 473.921
2.3 Não Operacionais ............................................................................ 4.229 13.997 1.842 4.049 13.926
3 – Insumos adquiridos de terceiros ................................................. 619.770 456.656 348.900 617.148 452.463
3.1 Materiais, energia e outros ............................................................. 93.291 72.689 53.465 91.988 70.545
3.2 Serviços de terceiros ....................................................................... 107.675 82.910 56.008 107.675 82.909
3.3 Outros .............................................................................................. 418.804 301.057 239.427 417.485 299.009
3.3.1 Comunicação ................................................................................ 26.479 24.845 13.719 26.479 24.845
3.3.2 Propaganda, promoções e publicidade ......................................... 122.719 52.112 76.149 122.368 51.892
3.3.3 Processamento de dados .............................................................. 68.320 44.980 36.183 68.320 44.977
3.3.4 Serviços técnicos especializados ................................................. 189.015 164.915 106.619 188.079 163.121
3.3.5 Taxas e emolumentos bancários ................................................... 6.907 10.401 3.752 6.875 10.370
3.3.6 Transporte .................................................................................... 5.364 3.804 3.005 5.364 3.804
4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ................................................ 569.213 817.821 63.010 432.295 710.432
5 – Depreciação e amortização ........................................................... 171.823 164.684 86.412 171.823 165.762
6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) ........ 397.390 653.137 (23.402) 260.472 544.670
7 – Valor adicionado recebido em transferência .............................. (6.504) 2.464 106.864 139.712 70.224
7.1 Resultado de equivalência patrimonial ............................................ (6.504) 2.464 106.864 139.712 70.224
8 – Valor adicionado a distribuir (6 + 7) ............................................ 390.886 655.601 83.462 400.184 614.894
9 – Distribuição do valor adicionado ................................................ 390.886 655.601 83.462 400.184 614.894
9.1 Pessoal ........................................................................................... 243.869 229.489 140.170 243.720 229.383
9.1.1 Remuneração direta ..................................................................... 167.905 163.965 100.132 167.843 163.910
9.1.2 Benefícios ..................................................................................... 35.311 29.857 18.539 35.241 29.825
9.1.3 Encargos Sociais ......................................................................... 40.653 35.667 21.499 40.636 35.648
9.2 Impostos, contribuições e taxas ................................................. (230.443) 244.572 (290.628) (220.970) 203.996
9.2.1 Federais ....................................................................................... (234.208) 242.166 (292.482) (224.709) 201.595
9.2.2 Estaduais ...................................................................................... 232 160 93 222 160
9.2.3 Municipais .................................................................................... 3.533 2.246 1.761 3.517 2.241
9.3 Remuneração de capitais de terceiros ............................................ 9.972 10.784 5.317 9.946 10.759
9.3.1 Aluguéis ....................................................................................... 9.972 10.784 5.317 9.946 10.759
9.4 Remuneração de capitais próprios .................................................. 367.488 170.756 228.603 367.488 170.756
9.4.1 Lucros retidos do semestre/exercício ............................................ 367.488 170.756 228.603 367.488 170.756

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

Continua...

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

A Administração do Banco BMG S.A. e de suas Controladas (“BMG”), em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis às instituições
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresenta as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro 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 4,1 milhões de clientes, oferecendo ao varejo: cartão de crédito consignado, empréstimo consignado, crédito pessoal 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.
Oferta pública Inicial de Ações (IPO)
Em outubro de 2019 o Banco BMG realizou sua oferta pública inicial de ações (IPO) e passou a compor o Nível 1 de governança corporativa da B3 S.A – Brasil,
Bolsa, Balcão.
O Banco BMG captou um total de R$1.391 milhões, dos quais R$1.200 milhões foram destinados para aumento de capital social do Banco BMG, sendo
R$1.162 milhões após os custos de emissão de ações já líquidos dos efeitos tributários. Com isso, o BMG possui 603.455.631 ações, sendo 66% ordinárias e
34% preferenciais. A família Guimarães detém 79,9% do total de ações.
Desempenho Financeiro
O Lucro Líquido no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$367 milhões, comparado a R$171 milhões em igual período de 2018. O Retorno sobre
o Patrimônio Líquido Médio (ROAE) atingiu 12,4% ao ano no exercício de 2019, comparado 6,4% 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 e de outros eventos não recorrentes, o Lucro Líquido no exercício findo em 31 de dezembro de
2019 foi de R$344 milhões e o Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio (ROAE) de 12,5% ao ano.
O Patrimônio Líquido consolidado em 31 de dezembro de 2019 atingiu o valor de R$4.028 milhões, já incorporando os recursos primários do IPO.
O índice de capitalização ponderado pelo risco dos ativos (Índice de Basileia) correspondeu a 22,5%, já considerando o aumento de capital e a aprovação das
Letras Financeiras Subordinadas e Perpétuas remanescentes para compor capital.
A carteira total consolidada de operações de crédito encerrou 31 de dezembro de 2019 com saldo de R$11.455 milhões, representando um aumento de 20,4%
em comparação ao mesmo período de 2018. O principal produto do Banco, o cartão de crédito consignado, apresentou crescimento de 12,2% em 12 meses,
atingindo R$7.993 milhões.
A captação total consolidada encerrou o 4T19 com saldo de R$12.409 milhões, representando um aumento de 6,1% em relação ao mesmo período do ano
anterior.  A principal fonte de captação, o Certificado de Depósito Bancário (CDB), representa 82,2% do funding e cresceu 8,3% nos últimos 12 meses.
Em 31 de dezembro de 2019, os investimentos do BMG em controladas totalizou R$238 milhões.
No dia 29 de novembro de 2019, o Banco comunicou ao mercado, a celebração de um Contrato de Compra e Venda no qual se comprometeu a vender 30% do
capital social da BMG Seguros, sua subsidiária indireta para a Generali, tendo reconhecido no 4T19 um ganho de R$26 milhões, líquido de efeitos tributários.
Aumento na Alíquota de Contribuição Social sobre Lucro Liquido
A partir de 01 de março de 2020, conforme Emenda Constitucional nº 103/2019 passará a vigorar o aumento na alíquota de CSLL de 15% para 20%. Como
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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, estabelece procedimentos para a
classificação e divulgação das operações de venda ou de transferência de ativos financeiros. Conforme esse normativo, a
manutenção ou baixa do ativo financeiro está relacionada à retenção substancial dos riscos e benefícios na operação de venda ou
transferência. As operações de cessão de créditos em que existe retenção substancial dos riscos e benefícios pelo BMG
permanecem registradas no ativo em sua totalidade. Os valores recebidos na operação são registrados no ativo com contrapartida
no passivo referente à obrigação assumida. As receitas e despesas são apropriadas de forma segregada ao resultado do período
pelo prazo remanescente da operação. (i) Outros ativos circulantes e realizáveis a longo prazo: Demonstrados pelos valores
de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em base “pro-rata” dia, deduzidos das correspondentes rendas
a apropriar. (j) Outros valores e bens – Despesas antecipadas: 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. (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, para critério do Consolidado Financeiro vide nota 2.2 t. (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 e amortizados (nota 13), 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 tributos correntes é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro apurado mais adicional de 10% sobre o que
exceder a R$ 20.000,00/mês, para o imposto de renda e 15% para a contribuição social.
O imposto de renda e contribuição social diferidos são representados pelos créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas
obtidos pelas diferenças entre as bases de cálculo contábil e a base de cálculo fiscal, de acordo com as regras e legislação
tributária, às alíquotas vigentes na data da sua constituição.
O crédito tributário decorrente de prejuízo fiscal e base negativa somente são reconhecidos se houver o lucro tributável futuro
suficiente para a sua compensação.
A partir de março de 2020, a alíquota da contribuição social para os Bancos passa a ser de 20% de acordo com a Emenda
Constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019. (q) Operações em moedas estrangeiras: O critério para conversão dos saldos
ativos e passivos das operações em moedas estrangeiras consiste na conversão desses valores para moeda nacional (R$) à taxa
de câmbio vigente na data de encerramento do período. Em 31 de dezembro de 2019, a taxa de câmbio aplicável era: US$ 1,00 =
R$4,0307 (em 31/12/2018 – US$ 1,00 = R$3,8748). (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, for considerado provável o risco de perda de uma ação
judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis
não são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados nas notas explicativas, quando individualmente relevantes.
Passivos contingentes classificados como remotos não requerem provisão ou divulgação (vide Nota 18).
Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias – decorrem de processos judiciais relacionados às obrigações tributárias, cujo objeto
de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso,
têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras (vide Nota 18). (s) Plano de remuneração -
Administradores: O Banco implantou, a partir de 2012, um Plano de Remuneração específico para os Administradores, que
contempla diretrizes para o pagamento da remuneração fixa e variável alinhadas à política de gestão de riscos do Banco e às
melhores práticas de mercado, em conformidade com a Resolução CMN nº 3.921/10. O montante da remuneração fixa é aprovado
anualmente na Assembleia Geral. O direito à remuneração variável está condicionado ao atingimento dos objetivos estratégicos do
Conglomerado BMG, às metas individuais e de áreas de atuação dos Administradores. (t) Princípios de consolidação -
Conglomerado Financeiro: As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em consonância com as normas
de consolidação e instruções do BACEN para a elaboração do consolidado do Conglomerado Financeiro. Assim, foram
eliminadas as participações de uma Instituição em outra, os saldos de contas patrimoniais e as receitas e despesas entre as
mesmas, bem como foram destacadas as parcelas do lucro líquido e do patrimônio líquido referentes às participações dos
acionistas não controladores.
Os ágios apurados nas aquisições de investimentos em empresas controladas estão apresentados na nota de “Intangível”
Nota 13.
As demonstrações financeiras da empresa sediada no exterior, BMG Bank (Cayman) Ltd., cuja moeda funcional é o real, são
originalmente preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas do BACEN. (u) Consolidação:
Para melhor entendimento das demonstrações financeiras consolidadas, segue de forma resumida a composição do balanço
patrimonial dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 das empresas que compõem o conglomerado financeiro:

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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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 13/02/2020.
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 (R2) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 4.524/16 – CPC 02 (R2) - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 4.534/16 – CPC 04 (R1) - Ativo Intangível
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 4.535/16 – CPC 27 - Ativo Imobilizado
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.

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

Circulante ................................................................................................................................ 10.978.867 345.185 115.008 630.756 1.004.790 12.700 2.145.158 10.942.148 10.128.611
Disponibilidades ........................................................................................................................ 253.599 944 9.208 144 266 1.717 2.658 263.220 47.424
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................................................................. 855.982 341.938 606.351 971.884 9.664 2.113.462 672.357 822.222
Títulos e valores mobiliários e derivativos ........................................................................... 48.723 48.723 146.700
Relações interfinanceiras ........................................................................................................ 85.591 2 8 207 85.808 26.441
Operações de crédito ............................................................................................................... 8.550.020 87.477 1.025 1 8.638.521 7.454.064
Outros créditos ......................................................................................................................... 1.082.489 2.197 18.320 24.253 31.102 411 29.037 1.129.735 1.455.109
Outros valores e bens ............................................................................................................. 102.463 106 1 306 908 103.784 176.651
Não circulante ........................................................................................................................ 9.631.060 33.211 470.186 142.115 297.106 1.456 2.606.728 7.968.406 6.808.935
Realizável a longo Prazo ..................................................................................................... 6.423.763 33.211 470.186 142.115 297.106 1.456 7.367.837 6.086.712
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................................................................. 4.213 4.213 3.975
Títulos e valores mobiliários ................................................................................................... 2.185.478 1 26.812 2.212.291 2.300.725
Operações de crédito ............................................................................................................... 1.292.908 470.185 22.185 1.785.278 1.149.518
Outros créditos ......................................................................................................................... 2.878.234 33.211 142.115 248.109 1.456 3.303.125 2.576.934
Outros valores e bens ............................................................................................................. 62.930 62.930 55.560
Permanente .............................................................................................................................. 3.207.297 2.606.728 600.569 722.223
Total do Ativo .......................................................................................................................... 20.609.927 378.396 585.194 772.871 1.301.896 14.156 4.751.886 18.910.554 16.937.546
Passivo Banco BMG Leasing Cayman Banco Cifra Banco BCV Cifra FI Eliminações Conglomerado Financeiro

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2018
Circulante ................................................................................................................................ 7.431.759 8.624 385.815 8.729 29.902 156 2.145.159 5.719.826 5.284.503
Depósitos .................................................................................................................................. 5.635.765 184.087 2.094.544 3.725.308 2.802.718
Captações no mercado aberto ............................................................................................... 21.604 21.604
Recursos de aceites e emissão de títulos ........................................................................... 274.260 274.260 254.634
Relações interfinanceiras ........................................................................................................ 153.719 54 20 153.793 122.551
Obrigações por empréstimos e repasses .............................................................................. 19.466 201.552 221.018 68.505
Instrumentos financeiros derivativos .................................................................................... 95.183 95.183 15.305
Outras obrigações .................................................................................................................... 1.231.762 8.624 176 8.675 29.882 156 29.011 1.250.264 2.020.790
Não circulante – Exigível a longo prazo ......................................................................... 9.149.888 12.521 1 2 9.162.412 9.012.718
Depósitos .................................................................................................................................. 6.546.468 6.546.468 6.649.748
Recursos de aceites e emissão de títulos ........................................................................... 452.578 452.578 271.268
Obrigações por empréstimos e repasses .............................................................................. 491.207 491.207 468.353
Instrumentos financeiros derivativos .................................................................................... 35.674 35.674 68.703
Outras obrigações .................................................................................................................... 1.623.961 12.521 1 2 1.636.485 1.554.646
Participação de acionistas não controladores .............................................................. 36 34
Patrimônio Líquido ............................................................................................................... 4.028.280 357.251 199.378 764.142 1.271.992 14.000 2.606.727 4.028.280 2.640.291
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ........................................................................... 20.609.927 378.396 585.194 772.871 1.301.896 14.156 4.751.886 18.910.554 16.937.546

NOTA 3 - Exigibilidade 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 - 8,625%, de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018; e
II - 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 .......................................................................................... 2.913.192 1.367.341
Capital Principal ..................................................................................................................... 2.802.519 1.367.341
- Patrimônio líquido (1) .............................................................................................................. 4.081.114 2.693.146
- Ajustes Prudenciais – Res. 4.192/13 CMN (2) ................................................................... (1.278.595) (1.325.805)
Capital complementar ............................................................................................................ 110.673
- Letras financeiras subordinadas ........................................................................................... 110.673
Patrimônio de referência nível II ......................................................................................... 18.754
- Letras financeiras subordinadas ........................................................................................... 18.754
Patrimônio de referência – PR (nível I + nível II) (a) ...................................................... 2.931.946 1.367.341
Ativo ponderado pelo risco – RWA (b) .............................................................................. 13.011.603 11.073.688
Alocação de capital: ..................................................................................................................
- Risco de crédito ...................................................................................................................... 12.270.657 10.413.672
- Risco de mercado ................................................................................................................... 11.812 695
- Risco operacional .................................................................................................................... 729.134 659.321
Índice de solvabilidade (a / b) ............................................................................................. 22,53% 12,35%
Capital nível I ........................................................................................................................... 22,39% 12,35%
- Capital principal ....................................................................................................................... 21,54% 12,35%
- Capital complementar ............................................................................................................. 0,85%
Capital nível II ......................................................................................................................... 0,14%
- 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” ......................................................................................................................... 30.000 28.930
Índice de imobilização .......................................................................................................... 11,88% 24,66%
Folga de imobilização ........................................................................................................... 1.117.709 346.430
(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 ..................................................... 263.220 47.424 253.599 38.121
Aplicações interfinanceiras de liquidez (i) ............................. 630.093 815.153 630.093 815.153
Total .......................................................................................... 893.313 862.577 883.692 853.274
(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 e interfinanceiras de liquidez

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Posição bancada
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ................................... 39.993 39.993
Letras do Tesouro Nacional – LTN ........................................ 590.100 703.180 590.100 703.180
Notas do Tesouro Nacional – NTN ....................................... 111.973 111.973
Aplicações no mercado aberto .......................................... 630.093 815.153 630.093 815.153
Aplicações em depósitos interfinanceiros ...................... 46.477 11.044 230.102 11.044
Total .......................................................................................... 676.570 826.197 860.195 826.197
Circulante ............................................................................... 672.357 822.222 855.982 822.222
Não circulante ....................................................................... 4.213 3.975 4.213 3.975
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 ................................. 1.759.470 1.873.688 1.713.362 1.524.207
- Letras do Tesouro Nacional – LTN ..................................... 6.945 6.470 6.945 6.470
- Notas do Tesouro Nacional – NTN ..................................... 98.906 98.906
- Cotas de fundos de investimento ...................................... 32.664 4.886 32.664 4.886
Títulos Privados
- Títulos no exterior ................................................................. 146.195
Vinculados a operações compromissadas
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT .................................. 21.620 2.607
Vinculados a prestação de garantias
Títulos Públicos Federais
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT .................................. 256.989 211.521 254.664 209.328
Instrumentos Financeiros Derivativos (i)
Títulos Privados
- Swap a receber ..................................................................... 191.284 226.342 191.284 226.342
- Contratos de Opções ........................................................... 4.488 4.488
- Compras a Termo ................................................................. 13.662 21.124 13.662 21.124
Total .......................................................................................... 2.261.014 2.447.425 2.234.201 2.244.553
Circulante ............................................................................... 48.723 146.700 48.723 200.217
Não circulante ....................................................................... 2.212.291 2.300.725 2.185.478 2.044.336
(i) Vide informações sobre instrumentos financeiros derivativos na Nota 7.

(b) Os títulos e valores mobiliários apresentam as seguintes classificações e prazos de vencimento:
Conglomerado Financeiro Banco

Descrição Valor pela curva Ajuste ao valor de Valor pela curva Ajuste ao valor de
Custo amortizável Valor contábil  mercado no Patrimônio Custo amortizável Valor contábil  mercado no Patrimônio

Títulos/Vencimentos 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Títulos disponíveis para venda ................................................................. 2.055.847 2.194.727 2.056.068 2.195.471 221 744 2.029.022 1.845.639 2.029.255 1.846.404 233 765
- LFT
De 31 a 60 dias ............................................................................................... 119.653 119.652 (1) 26.973 26.975 2
De 91 a 180 dias
Acima de 360 dias ........................................................................................... 2.016.300 1.965.255 2.016.459 1.965.557 159 302 1.989.475 1.708.847 1.989.646 1.709.167 171 320
- LTN
De 91 a 180 dias ............................................................................................. 6.883 6.945 62 6.883 6.945 62
Acima de 360 dias ........................................................................................... 6.365 6.470 105 6.365 6.470 105
- NTN
Acima de 360 dias ........................................................................................... 98.454 98.906 452 98.454 98.906 452
- Cotas de fundos de investimentos
Indeterminado .................................................................................................. 32.664 5.000 32.664 4.886 (114) 32.664 5.000 32.664 4.886 (114)
Títulos para negociação (i) ......................................................................... 146.195 146.195
- Títulos no exterior .........................................................................................
De 181 a 360 dias ........................................................................................... 146.195 146.195
Instrumentos financeiros derivativos
– “Diferencial a receber” ............................................................................ 204.946 251.954 204.946 251.954
Até 30 dias ....................................................................................................... 18.931 13.563 18.931 13.563
De 31 a 60 dias ............................................................................................... 3.765 3.238 3.765 3.238
De 61 a 90 dias ............................................................................................... 151 1.866 151 1.866
De 91 a 180 dias ............................................................................................. 3.108 2.068 3.108 2.068
De 181 a 360 dias ........................................................................................... 15.823 1.427 15.823 1.427
Acima 360 dias ................................................................................................ 163.168 229.792 163.168 229.792
Total geral ....................................................................................................... 2.055.847 2.194.727 2.261.014 2.447.425 221 744 2.029.022 1.991.834 2.234.201 2.244.553 233 765
Total contábil ................................................................................................. 2.261.014 2.447.425 221 744 2.234.201 2.244.553 233 765
Circulante ....................................................................................................... 48.723 146.700 62 (1) 48.723 200.217 62 2
Não circulante ............................................................................................... 2.212.291 2.300.725 159 745 2.185.478 2.044.336 171 763
(i) Títulos classificados como mantidos para negociação são apresentados no Balanço Patrimonial todos no curto prazo, independentemente do vencimento.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Continuação...

Continua...

Os benefícios econômicos retidos estão relacionados às receitas de operações de crédito das operações cedidas. O valor das
operações cedidas e das obrigações assumidas, em 31 de dezembro de 2019, são como seguem abaixo:

Conglomerado Financeiro e Banco
Operações Obrigações

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

Crédito pessoal consignado: .........................................................................................................
Com coobrigação – Valor Presente .............................................................................................. 875.974 500.171
Saldo de operações liquidadas a repassar .................................................................................. 231
Total - 2019 ..................................................................................................................................... 875.974 500.402
Total - 2018 ..................................................................................................................................... 948.461 771.818

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

Crédito CDC Carteira
Vencimento/Produto Pessoal Veículos Comercial Total
A vencer até 30 dias .................................................................. 7.532.027 7 24.792 7.556.826
A vencer de 31 a 60 dias .......................................................... 175.736 5 64.086 239.827
A vencer de 61 a 90 dias .......................................................... 128.881 5 55.218 184.104
A vencer de 91 a 180 dias ........................................................ 251.158 13 136.084 387.255
A vencer de 181 a 360 dias ...................................................... 263.748 19 281.239 545.006
A vencer após 360 dias ............................................................. 804.852 35 1.033.237 1.838.124
Total de parcelas a vencer ..................................................... 9.156.402 84 1.594.656 10.751.142
Vencidas até 14 dias .................................................................. 35.917 1 636 36.554
Vencidas de 15 a 30 dias .......................................................... 98.102 3 254 98.359
Vencidas de 31 a 60 dias .......................................................... 82.056 4 398 82.458
Vencidas de 61 a 90 dias .......................................................... 56.096 9 221 56.326
Vencidas de 91 a 180 dias ........................................................ 168.442 30 1.945 170.417
Vencidas de 181 a 360 dias ...................................................... 232.599 32 26.652 259.283
Total de parcelas vencidas .................................................... 673.212 79 30.106 703.397
Total da carteira – 2019 ........................................................... 9.829.614 163 1.624.762 11.454.539
Total da carteira – 2018 ........................................................... 8.294.348 3.023 1.215.452 9.512.823

Banco
Crédito CDC Carteira

Vencimento/Produto Pessoal Veículos Comercial Total
A vencer até 30 dias 7.531.940 7 24.792 7.556.739
A vencer de 31 a 60 dias 175.494 5 64.086 239.585
A vencer de 61 a 90 dias 128.411 5 55.218 183.634
A vencer de 91 a 180 dias 246.998 13 135.054 382.065
A vencer de 181 a 360 dias 215.701 19 281.239 496.959
A vencer após 360 dias 332.304 35 1.010.941 1.343.280
Total de parcelas a vencer 8.630.848 84 1.571.330 10.202.262
Vencidas até 14 dias 35.917 1 636 36.554
Vencidas de 15 a 30 dias 91.269 3 254 91.526
Vencidas de 31 a 60 dias 71.357 4 398 71.759
Vencidas de 61 a 90 dias 48.765 9 221 48.995
Vencidas de 91 a 180 dias 147.223 30 1.945 149.198
Vencidas de 181 a 360 dias 208.937 32 26.652 235.621
Total de parcelas vencidas 603.468 79 30.106 633.653
Total da carteira – 2019 9.234.316 163 1.601.436 10.835.915
Total da carteira – 2018 7.995.386 3.023 1.215.451 9.213.860
(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 para créditos Provisão para créditos

Nível % Carteira   de liquidação duvidosa Carteira de liquidação duvidosa
A 0,50 10.386.423 51.932 8.555.077 42.775
B 1,00 236.504 2.365 161.862 1.619
C 3,00 90.623 2.719 109.431 3.283
D 10,00 81.968 8.197 61.527 6.153
E 30,00 103.420 31.026 109.413 32.824
F 50,00 90.673 45.336 48.622 24.311
G 70,00 49.109 34.376 69.118 48.382
H 100,00 415.819 415.819 397.773 397.773
Total 11.454.539 591.770 9.512.823 557.120
(ii) Banco

2019 2018
Provisão para créditos Provisão para créditos

Nível % Carteira   de liquidação duvidosa Carteira de liquidação duvidosa
A 0,50 9.837.920 49.190 8.290.546 41.452
B 1,00 229.294 2.293 156.903 1.569
C 3,00 79.924 2.398 103.741 3.112
D 10,00 74.638 7.464 57.624 5.762
E 30,00 95.330 28.599 105.449 31.635
F 50,00 83.691 41.845 44.999 22.499
G 70,00 42.961 30.071 66.954 46.868
H 100,00 392.157 392.157 387.644 387.644
Total 10.835.915 554.017 9.213.860 540.541
(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 exercício .................................................. 557.120 558.455 540.541 551.764
Constituição de provisão ............................................................. 636.967 508.995 588.423 487.591
(Reversão/baixa de provisão) .................................................... (602.317) (510.330) (574.947) (498.814)
Saldo no fim do exercício ....................................................... 591.770 557.120 554.017 540.541
Créditos recuperados ................................................................... (151.989) (190.822) (151.057) (190.246)
Efeito no resultado .................................................................... 484.978 318.173 437.366 297.345
NOTA 9 - Outros créditos

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Créditos tributários (i) ................................................................... 2.650.037 2.267.008 2.252.323 1.901.361
Carteira de câmbio (Nota 8 (a)) ................................................... 66.321 25.779 66.321 25.779
Variação cambial sobre adiantamento de câmbio ..................... 838 245 838 245
Devedores por depósitos em garantia (ii) .................................. 372.119 309.506 366.700 305.444
Tributos a compensar (iii) ............................................................. 356.700 352.773 291.482 309.544
Devedores diversos – País ......................................................... 118.240 249.765 97.665 192.219
Baixas sem financeiro (iv) ........................................................... 508.474 447.035 508.474 447.035
(-) Provisões aos valores não recuperáveis (iv) ...................... (68.959) (91.444) (68.959) (91.444)
Valores a receber sociedades ligadas ........................................ 115.514 14.355 117.602
Compromisso antigo controlador Banco Cifra ........................... 12.194 11.580 12.194 11.580
Títulos de crédito a receber (Nota 8(a)) ..................................... 382.105 329.067 382.105 329.067
Outros ............................................................................................. 44.247 17.940 46.681 27.882
(-) Provisões outros créditos liquidação duvidosa (Nota 8(a)) (9.456) (2.725) (9.456) (2.725)
Total ................................................................................................ 4.432.860 4.032.043 3.960.723 3.577.589
Circulante ..................................................................................... 1.129.735 1.455.109 1.082.489 1.370.426
Não circulante ............................................................................. 3.303.125 2.576.934 2.878.234 2.207.163
(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$270.079 (2018 -
R$263.928) no Conglomerado Financeiro e R$256.958 (2018 - R$251.053) 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) Refere-se a valores de parcelas de operações de crédito consignado pendentes de repasse pelos órgãos públicos e
provisões aos valores não recuperáveis.
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) .................................................... 70.419 78.464 70.312 78.357
Provisões para desvalorização .............................................. (5.439) (6.850) (5.439) (6.850)
Material em estoque ................................................................ 219 114 219 114
Total – Circulante .................................................................. 65.199 71.728 65.092 71.621
(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 ................................................................... 31.825 153.084 31.825 153.083
Comissões – Exterior ............................................................. 486 3.263 486 3.263
Outros ....................................................................................... 69.204 4.136 67.990 2.366
Total .......................................................................................... 101.515 160.483 100.301 158.712
Circulante ............................................................................... 38.585 104.923 37.371 103.152
Não circulante ....................................................................... 62.930 55.560 62.930 55.560

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 61 a De 91 a De 181 a Após

Descrição dias  60 dias  90 dias  180 dias  360 dias  360 dias Total
Contratos de Swap, opções e termo
Posição ativa
Moeda estrangeira ........................................... 13.053 13.053
Juros ................................................................. 5.878 3.765 151 3.108 8.354 2.081 23.337
Índices .............................................................. 7.469 161.087 168.556
Total – 2019 ..................................................... 18.931 3.765 151 3.108 15.823 163.168 204.946
Total – 2018 ..................................................... 13.563 3.238 1.866 2.068 1.427 229.792 251.954
Contratos de Swap:
Posição passiva
Moeda estrangeira ........................................... (633) (22.361) (1.204) (24.198)
Juros ................................................................. (2.069) (2.057) (2.550) (22.234) (43.279) (34.470) (106.659)
Total – 2019 ..................................................... (2.702) (2.057) (2.550) (22.234) (65.640) (35.674) (130.857)
Total – 2018 ..................................................... (1.227) (1.902) (341) (8.516) (3.319) (68.703) (84.008)
(b) Classificação por indexador e valor de referência:

Conglomerado Financeiro e Banco
Valor pela curva –

Swap, opções e termo Valor de referência Custo Amortizável Valor de mercado
Dólar x Dólar ...................................... 13.054
CDI x Dólar ........................................ 310.524 23.368 9.457
TJLP x CDI ......................................... 1.230.000 3.072 7.469
IPCA x CDI ........................................ 895.500 37.736 161.087
Pré x Rel ............................................. 34.270 1.684 1.370
Pré x Dólar ......................................... 170.134 11.512 12.509
Posição ativa – 2019 ....................... 2.640.428 77.372 204.946
Posição ativa – 2018 ....................... 3.080.967 114.882 251.954
Dólar x CDI ........................................ 698.628 (21.205) (22.122)
Dólar x Dólar ...................................... 5.000 (73) (872)
CDI  x IPCA ....................................... 331.000 (20.382) (43.772)
CDI x Dólar ........................................ 214.612 (52.393) (47.700)
Pré x Real ........................................... 11.516 (618) (302)
Pré x Dólar ......................................... 157.883 (12.654) (16.089)
Posição passiva – 2019 .................. 1.418.639 (107.325) (130.857)
Posição passiva – 2018 .................. 799.480 (57.530) (84.008)
Exposição – 2019 ............................ 4.059.067 (29.953) 74.089
Exposição – 2018 ............................ 3.880.447 57.352 167.946
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 Valor a pagar Valor de referência
Futuro de cupom de IPCA (DAP) ..................................... 1.592 1.642.566
Futuro de cupom cambial (DDI) ....................................... 3.494 736.693
Futuro de taxa média de DI de um dia (DI1) .................. (14) 2.605.649
Futuro de reais por dólar comercial (DOL) ...................... 587 269.964
Posição – 2019 .................................................................. 5.673 (14) 5.254.872
Posição – 2018 .................................................................. (3.055) 5.864.070
(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$2.272.554 (2018 – R$3.100.381). Esses instrumentos geraram ajuste a valor
de mercado credor registrado no patrimônio líquido de R$9.692 (2018 – credor de R$7), 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
contratos de swap Dólar x DI no montante de R$691.045 (2018 – R$728.646) em 31 de dezembro de 2019, e o saldo da
captação é de R$686.046 (2018 – R$710.776). Estes instrumentos geraram ajuste a valor de mercado positivo no resultado do
período no montante de R$27.867 (2018 – negativo em R$16.042).
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 31 de
dezembro de 2019, os instrumentos geraram ajuste a valor de mercado negativo no resultado no montante de R$83.421.
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 créditos
(a) Classificação por produto

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Crédito pessoal ........................................................................ 8.571.534 7.017.748 7.976.236 6.718.785
CDC – veículos ....................................................................... 163 3.023 163 3.023
Carteira comercial ................................................................... 1.558.442 1.188.745 1.535.116 1.188.745
Operações de crédito cedidas (i) ........................................... 875.974 948.461 875.974 948.461
Total - operações de crédito .............................................. 11.006.113 9.157.977 10.387.489 8.859.014
Carteira de câmbio .................................................................. 66.321 25.779 66.321 25.779
Compras a faturar - Cartões de crédito ............................... 382.105 329.067 382.105 329.067
Total - outros créditos ......................................................... 448.426 354.846 448.426 354.846
Total - carteira de crédito ................................................... 11.454.539 9.512.823 10.835.915 9.213.860
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................... (582.314) (554.395) (544.561) (537.816)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa –
outros créditos ......................................................................... (9.456) (2.725) (9.456) (2.725)
Total .......................................................................................... 10.862.769 8.955.703 10.281.898 8.673.319
Circulante ............................................................................... 9.075.261 7.806.185 8.986.760 7.735.403
Não circulante ....................................................................... 1.787.508 1.149.518 1.295.138 937.916
(i) Créditos cedidos com retenção substancial de riscos e benefícios conforme Resolução nº 3.533/08.
(b) Classificação por setor de atividade

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Setor privado:
Indústria ................................................................................. 84.009 62.179 84.009 62.179
Comércio ............................................................................... 119.588 77.454 119.588 77.454
Intermediários financeiros ................................................... 119.556 159.331 119.556 159.331
Outros serviços .................................................................... 1.197.448 872.541 1.197.448 872.541
Habitação .............................................................................. 1.274 8.756 1.274 8.756
Rural ....................................................................................... 43.945 3.912 23.372 3.912
Pessoas físicas ................................................................... 9.888.719 8.328.650 9.290.668 8.029.687

Total .......................................................................................... 11.454.539 9.512.823 10.835.915 9.213.860
(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.
O Banco BMG firmou, em 20 de agosto de 2019, uma parceria com uma companhia securitizadora, na qual se compromete a
ceder, sem retenção substancial de riscos e benefícios até o valor limite de R$1,5 bilhão, operações de empréstimo consigna-
do celebradas com aposentados e pensionistas do INSS. O BMG receberá, além do valor pago pela cessão de créditos, uma
taxa de serviços referente a administração da carteira, e permanecerá responsável pela adequada formalização dessas opera-
ções. Em 2019 a carteira cedida atingiu um saldo de R$179.135 e um resultado positivo de R$2.045 (nota 20 c “Resultado
com operações de crédito cedidas”).
No exercício findo em 31 de dezembro 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$375.753.

NOTA 11 - Investimentos
Participações em controladas

Conglomerado Financeiro
2019 2018

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

possuídas participação líquido 2º semestre 2º semestre do exercício do exercício investimento investimento
(i) Diretas (Ramo não financeiro)
ME Promotora de vendas Ltda. .............................................................. 8.000 80,00% 12.508 1.058 846 2.127 1.702 10.006 8.305
CBFacil Corretora de Seguros e Negócios Ltda. ................................. 308.490.998 99,99% 137.964 (25.562) (25.559) (36.210) (36.207) 137.950 174.157
BMSE Participações Ltda. ....................................................................... 7.006.483 99,38% 1.968 9 9 (12) (12) 1.956 1.968
BMG Participações em Negócios Ltda. ................................................. 23.249.999 92,99% 58.864 30.250 28.033 30.328 28.106 54.739 25.547
Help Franchising Participações Ltda. .................................................... 21.995.600 99,98% 19.895 1.627 1.627 936 936 19.891 18.955
Granito Soluções em Pagamentos S.A. ................................................ 4.032.258 65,01% 2.787 (335) (218) (1.583) (1.029) 1.812
Ágio no investimento - Help Franchising Participações Ltda. ............ 3.091 3.091
Amortização de ágio - Help Franchising Participações Ltda. ............. (1.133) (515)
Ágio no investimento - Granito Soluções em Pagamentos S.A. ........ 10.657
Amortização de ágio - Granito Soluções em Pagamentos S.A. ......... (1.066)
(ii) Indiretas (Ramo não financeiro)
Cinpar Holding (i) ...................................................................................... 3.238.638 47,07% 11.543
Provisão Cinpar Holding .......................................................................... (11.543)
Total ........................................................................................................... (6.504) 237.903 231.508
(i) Em setembro de 2019, o saldo patrimonial da investida indireta “Cinpar Holdings S.A.” foi baixado em função de encerramento de suas atividades.

Banco
2019 2018

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

possuídas participação líquido 2º semestre 2º semestre do exercício do exercício investimento investimento
(i) Diretas (Ramo financeiro)
BMG Bank (Cayman) Ltd. ........................................................................ 2.417 100,00% 199.379 (3.000) 6.966 (3.083) 4.744 199.379 194.635
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ........................................ 229.125.505 99,99% 357.251 4.751 4.750 10.423 10.422 357.215 342.683
Banco Cifra S.A. ....................................................................................... 163.647.689 100,00% 764.142 33.357 33.357 48.963 48.963 764.142 718.028
Banco BCV S.A. ........................................................................................ 81.977.488.506 100,00% 1.271.991 57.035 57.035 81.857 81.858 1.271.991 1.194.780
Cifra Financeira S.A. ................................................................................ 279.000 100,00% 14.000 19 19 229 229 14.000 14.000
Ágio no investimento - Banco BCV S.A. ................................................ 1.422.505 1.422.504
Amortização de ágio - Banco BCV S.A. ................................................. (1.185.420) (1.043.171)
Ágio no investimento - Banco Cifra S.A./Simples Participações Ltda. 27.908 27.908
Amortização de ágio - Banco Cifra S.A./Simples Participações Ltda. (23.722) (20.931)
(ii) Diretas (Ramo não financeiro)
ME Promotora de vendas Ltda. ............................................................... 8.000 80,00% 12.508 1.058 846 2.127 1.702 10.006 8.305
CBFacil Corretora de Seguros e Negócios Ltda. .................................. 308.490.998 99,99% 137.964 (25.562) (25.559) (36.210) (36.207) 137.950 174.157
BMSE Participações Ltda. ........................................................................ 7.006.483 99,38% 1.968 9 9 (12) (12) 1.956 1.968
BMG Participações em Negócios Ltda. .................................................. 23.249.999 92,99% 58.864 30.250 28.032 30.328 28.106 54.739 25.547
Help Franchising Participações Ltda. ..................................................... 21.995.600 99,98% 19.895 1.627 1.627 936 936 19.891 18.955
Granito Soluções em Pagamentos S.A. ................................................. 4.032.258 65,01% 2.787 (335) (218) (1.583) (1.029) 1.812
Ágio no investimento - Help Franchising Participações Ltda. .............  3.091 3.091
Amortização de ágio - Help Franchising Participações Ltda. ..............  (1.133) (515)
Ágio no investimento - Granito Soluções em Pagamentos S.A. .........  10.657
Amortização de ágio - Granito Soluções em Pagamentos S.A. ..........  (1.066)
Total ............................................................................................................ 139.712 3.085.901 3.081.944
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.
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NOTA 13 - Intangível
(a) Ágio na aquisição de controladas

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 .................................................................................................................... (1.209.142) (1.064.102)
Total .............................................................................................................................................. 241.270 386.310
O Banco BMG avalia anualmente, ou quando há indícios de perda, o valor recuperável do ágio, visando obter a melhor
estimativa da Administração sobre seus fluxos de caixa futuros. Conforme estudo realizado na data-base de 31 de dezembro
de 2019, não foi identificada a necessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável do ágio no exercício
findo em 31 de dezembro 2019. O prazo de amortização do ágio é de 10 anos, cujo data final é agosto de 2021.
O cálculo do valor recuperável do ágio, utiliza projeções de fluxo de caixa com premissas em um horizonte de longo prazo,
considerando condições de mercado e fatores como taxas de desconto sensibilizadas de 10% a 15% e perpetuidades sensibilizadas
de 3% a 5%. As projeções de fluxo de caixa, tem como base o orçamento de 10 anos, aprovado pela Administração.
(b) Movimentação do ágio

Conglomerado Financeiro
2019 2018

Ágio em aquisição de controladas
Saldo inicial ................................................................................................................................... 386.310 531.352
(Amortizações) ............................................................................................................................. (145.040) (145.042)
Total .............................................................................................................................................. 241.270 386.310
NOTA 14 - Depósito
(a) Depósitos interfinanceiros e a prazo

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Depósitos interfinanceiros
Pós-fixados ........................................................................... 53.400 49.635 1.961.633 1.578.441

Depósitos a prazo
Prefixados ............................................................................. 3.557.389 2.940.623 3.557.389 2.940.624
Pós-fixados ........................................................................... 6.589.343 6.424.768 6.589.343 6.424.745

Total .......................................................................................... 10.200.132 9.415.026 12.108.365 10.943.810
Circulante ............................................................................... 3.653.664 2.765.278 5.561.897 4.292.285
Não circulante ....................................................................... 6.546.468 6.649.748 6.546.468 6.651.525
(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 a prazo Total

2019 2018 2019 2018 2019 2018
Até 30 dias ........................................... 5.099 449.051 429.167 454.150 429.167
De 31 a 60 dias ................................... 215.274 403.179 215.274 403.179
De 61 a 90 dias ................................... 33.505 196.370 336.835 229.875 336.835
De 91 a 180 dias ................................. 5.224 433 729.698 801.145 734.922 801.578
De 181 a 360 dias ............................... 2.025 2.017.418 794.519 2.019.443 794.519
Após 360 dias ...................................... 7.547 49.202 6.538.921 6.600.546 6.546.468 6.649.748
Total ...................................................... 53.400 49.635 10.146.732 9.365.391 10.200.132 9.415.026
Circulante ........................................... 45.853 433 3.607.811 2.764.845 3.653.664 2.765.278
Não circulante ................................... 7.547 49.202 6.538.921 6.600.546 6.546.468 6.649.748

Banco
Depósitos Depósitos

Interfinanceiros a prazo Total
2019 2018 2019 2018 2019 2018

Até 30 dias ........................................... 1.571.394 14.570 449.051 429.167 2.020.445 443.737
De 31 a 60 dias ................................... 215.274 403.179 215.274 403.179
De 61 a 90 dias ................................... 33.505 196.370 336.835 229.875 336.835
De 91 a 180 dias ................................. 347.162 1.512.892 729.698 801.145 1.076.860 2.314.037
De 181 a 360 dias .............................. 2.025 2.017.418 794.497 2.019.443 794.497
Após 360 dias ...................................... 7.547 50.979 6.538.921 6.600.546 6.546.468 6.651.525
Total ..................................................... 1.961.633 1.578.441 10.146.732 9.365.369 12.108.365 10.943.810
Circulante ........................................... 1.954.086 1.527.462 3.607.811 2.764.823 5.561.897 4.292.285
Não circulante ................................... 7.547 50.979 6.538.921 6.600.546 6.546.468 6.651.525
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 16.676
Subordinated notes (i) ........................... 164.607 ago-10 ago-20 27.662 26.592
Hedge risco de mercado (i) .................. 31.617 6.098
Total - circulante ................................. 59.279 49.366

(i) Em 31 de dezembro 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(c)(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 ........................................................................................................................ 534.552 380.783
Letras créditos imobiliários ......................................................................................................... 49.150 37.383
Letras créditos agropecuários .................................................................................................... 83.857 58.370
Total ........................................................................................................................................... 667.559 476.536
Circulante ................................................................................................................................... 214.981 205.268
Não Circulante ........................................................................................................................... 452.578 271.268
(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 financeiras
Subordinadas  e de crédito Total

 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Até 30 dias ................................... 31.180 112.961 31.180 112.961
De 31 a 60 dias ........................... 27.662 26.592 40.739 9.342 68.401 35.934
De 61 a 90 dias ........................... 17.783 2.365 17.783 2.365
De 91 a 180 dias ......................... 31.617 22.774 48.120 43.301 79.737 66.075
De 181 a 360 dias ....................... 77.159 37.299 77.159 37.299
Após 360 dias .............................. 452.578 271.268 452.578 271.268
Total .............................................. 59.279 49.366 667.559 476.536 726.838 525.902
Circulante ................................... 59.279 49.366 214.981 205.268 274.260 254.634
Não circulante ........................... 452.578 271.268 452.578 271.268
NOTA 16 - Obrigações por empréstimos e repasses

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Repasses País – Instituições Oficiais (a) ........................ 19.466 39.492 19.466 39.492
Empréstimos no Exterior ........................................................ 201.552 29.013 29.013
Empréstimos no País – Outras Instituições (b) .................. 491.207 468.353 491.207 468.353
Total .......................................................................................... 712.225 536.858 510.673 536.858
Circulante ............................................................................... 221.018 68.505 19.466 68.505
Não Circulante ....................................................................... 491.207 468.353 491.207 468.353
(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 ................................................................................................................................... 14.432
De 181 a 360 dias ....................................................................................................................... 5.034 39.492
Total ........................................................................................................................................... 19.466 39.492
Circulante ................................................................................................................................... 19.466 39.492
(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 35.143 23.763 13.566 1.746
Outros impostos e contribuições a recolher ................................. 35.897 45.916 28.345 40.205
Provisão para imposto de renda e contribuição
social diferidos (25(c)) ..................................................................... 33.804 49.559 33.532 49.333
Total ................................................................................................... 104.844 119.238 75.443 91.284
Circulante ........................................................................................ 71.040 69.679 41.911 41.951
Não circulante ................................................................................ 33.804 49.559 33.532 49.333
(b) Diversas

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Provisão para pagamentos a efetuar ............................................ 134.961 92.158 134.580 91.870
Credores diversos ............................................................................ 545.938 421.349 544.787 420.350
Valores a repassar cessão .............................................................. 231 1.191 231 1.191
Valores a pagar sociedades ligadas ............................................... 12.159 21.257
Provisão para passivos contingentes (i) ....................................... 592.863 416.130 580.611 404.656
Obrigações sobre operações vinculadas a cessão (ii) ................ 500.171 770.627 500.171 770.627
Dívidas e letras financeiras subordinadas (Nota 17(c)) ............. 792.809 1.580.476 792.809 1.580.476
Garantias financeiras prestadas ..................................................... 5.469 5.492 5.469 5.492
Total ................................................................................................... 2.572.442 3.287.423 2.570.817 3.295.919
Circulante ........................................................................................ 969.761 1.782.336 980.388 1.802.307
Não circulante ................................................................................ 1.602.681 1.505.087 1.590.429 1.493.612
(i) Os saldos de provisão para passivos contingentes são relacionados a causas de natureza cível, trabalhista e fiscais. Vide
Nota 18.
(ii) Referem-se às obrigações assumidas por operações de cessão de crédito com retenção substancial dos riscos e benefícios.
Vide Nota 8(c).
(c) Dívida e letras financeiras subordinadas
Descrição Conglomerado Financeiro e Banco

Data de Taxa de
Nome do papel Emissão Vencimento Juros a.a US$ R$
No Exterior (i):
Dívida subordinada (Dólar) Ago/10 Ago/20 8,88% 164.607 663.382
No País (ii):
Letras financeiras subordinadas 1º trimestre/19 1º trimestre/26 124% do CDI 5.293
Letras financeiras subordinadas 2º trimestre/19 2º trimestre/26 122% do CDI 12.429
Letras financeiras subordinadas 3º trimestre/19 3º trimestre/29 124% da SELIC 1.032

IPCA + 6,60% a 6,67%
Letras financeiras subordinadas 2º trimestre/19 Perpétua 126% a 130% da SELIC 109.438
Letras financeiras subordinadas 3º trimestre/19 Perpétua 126% da SELIC 1.235
Total – 2019 792.809
Total – 2018 1.580.476
(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, integralmente aprovadas pelo
BACEN a compor o Capital Complementar e Nível II do Patrimônio de Referência do Banco BMG.

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

2019 2018
De 31 a 60 dias
De 181 a 360 dias ....................................................................................................................... 663.382 942.756
Acima de 360 dias ....................................................................................................................... 18.754 637.720
Perpétua ........................................................................................................................................ 110.673
Total ........................................................................................................................................... 792.809 1.580.476
O Banco BMG realizou a liquidação e pagamento de principal e juros da dívida subordinada emitida no exterior, com
vencimento em 05 de novembro de 2019, no montante de R$977.894.
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$460.351 (2018 – R$427.066) Conglomerado Financeiro e R$450.786 (2018
– R$419.733) Banco, sendo que estas ações referem-se principalmente a processos judiciais de tributos federais.
Os principais questionamentos são:
a) CSLL – Lei 7.689/88: decisão judicial transitada em julgado que declarou o direito de não recolher a Contribuição Social

sobre o Lucro Líquido, nos termos em que foi instituída pela Lei 7.689/88;
b) INSS – Verbas não Remuneratórias: questiona o recolhimento da parcela patronal sobre as participações dos

Administradores, nos termos da Lei nº 8.212/91, depositados judicialmente com risco possível;
c) SAT – Lei nº 11.430/06: discute-se 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.
Os processos contingentes de ações trabalhistas avaliados como risco de perda possível não são reconhecidos
contabilmente, sendo que não há risco estimado para 31 de dezembro de 2019 devido a encerramento de processos (2018 –
R$208.922) no Conglomerado Financeiro e (2018 – R$208.922) no Banco.
(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.
Os processos contingentes de ações cíveis avaliados como risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente,
cujo risco total estimado é de R$598.336 (2018 – R$544.497) Conglomerado Financeiro e R$596.520 (2018 – R$544.076)
Banco.
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 ....... 96.332 37.330 92.144 35.521
Contingências trabalhistas .................................... 32.422 81.362 31.881 71.302
Contingências cíveis ............................................. 243.365 474.171 242.675 473.788
Total ........................................................................ 372.119 592.863 366.700 580.611

2018
Conglomerado Financeiro Banco

 Depósitos Depósitos
Judiciais Provisões Judiciais Provisões

Contingências tributárias e previdenciárias ....... 90.478 28.645 87.479 27.666
Contingências trabalhistas .................................... 32.838 87.406 32.325 77.522
Contingências cíveis ............................................. 186.190 300.079 185.640 299.468
Total ........................................................................ 309.506 416.130 305.444 404.656
(ii) Movimentação

Conglomerado Financeiro
Depósitos Contingências Contingências Contingências
Judiciais  Tributária  Trabalhistas  Cíveis

Saldo em 31/12/2018 ............................................ 309.506 28.645 87.406 300.079
Adições ..................................................................... 386.111 10.455 24.956 243.773
(Baixas) .................................................................... (323.498) (1.770) (31.000) (69.681)
Saldo em 31/12/2019 ............................................ 372.119 37.330 81.362 474.171

Banco
Depósitos Contingências Contingências Contingências
Judiciais  Tributária  Trabalhistas  Cíveis

Saldo em 31/12/2018 ............................................ 305.444 27.666 77.522 299.468
Adições ..................................................................... 273.132 9.037 22.667 243.738
(Baixas) .................................................................... (211.876) (1.182) (28.887) (69.418)
Saldo em 31/12/2019 ............................................ 366.700 35.521 71.302 473.788
NOTA 19 - Patrimônio líquido (Banco)
a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2019, o capital social subscrito e integralizado é de R$3.742.571, representado por 603.455.631
(seiscentos e três milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e trinta e uma) ações, das quais 400.007.354
(quatrocentos milhões, sete mil e trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias e 203.448.277 (duzentas e três milhões,
quatrocentos e quarenta e oito mil e duzentas e setenta e sete) de ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem
valor nominal.
Em 24 de outubro de 2019, foi aprovado pelo Conselho de Administração o aumento do capital social do Banco, no
montante de R$1.200.000, em decorrência da oferta primária de 103.448.277 (cento e três milhões, quatrocentos e quarenta
e oito mil e duzentas e setenta e sete)  ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Em 1 de
novembro de 2019, o Banco Central do Brasil homologou o aumento de capital.
Em 28 de outubro de 2019, o Banco BMG finalizou sua Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações. As
ações foram negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, pelo preço unitário de R$11,60 por ação. Com a concretização
da Oferta Pública de Ações, o Banco BMG captou um total de R$1.391.304, dos quais R$1.200.000, oriundos de emissão
primária de ações, foram destinados para aumento de capital social do Banco BMG, sendo que os custos de emissão de
ações foram de R$37.944, líquidos dos efeitos tributários. A geração de caixa totalizou o montante de R$1.136.760,
líquidos de despesas com comissões, honorários e impostos.
Em reunião realizada em 10 de dezembro de 2019, o Conselho de Administração do Banco BMG, deliberou  e aprovou a
abertura do Programa de Recompra de Ações do Banco (“Programa de Recompra”), que passou a vigorar em 11 de
dezembro de 2019, sendo autorizada a aquisição de até 11.994.003 (onze milhões, novecentos e noventa e quatro mil e
três) ações preferenciais de emissão própria, nominativas, escriturais, sem valor nominal e sem redução do valor do
capital social do Banco, correspondentes a até 10,0% (dez por cento) das ações em circulação, para manutenção em
tesouraria, cancelamento ou recolocação no mercado ou, ainda, pagamento de remuneração a executivos do Banco no
âmbito de planos de incentivo de longo prazo do Banco, consoante §§ 1º e 2º do artigo 30 da Lei das S.A. e ICVM 567/15.
As operações de aquisições serão efetuadas em bolsa de valores, no período de 11 de dezembro de 2019 a 08 de dezembro
de 2020, a valor de mercado e intermediadas pela Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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 reunião realizada em 10 de dezembro de 2019, o Conselho de Administração do Banco BMG, aprovou a declaração e o
pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 0,25 por ação ordinária e preferencial de
emissão do Banco, com retenção de 15% a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, resultando no valor líquido de R$
0,2125 por ação.
O pagamento dos juros sobre o capital próprio ora declarados será efetuado até 30 de abril de 2020, na proporção da participação
de cada acionista no capital social do Banco, fazendo jus ao pagamento os acionistas constantes da base acionária do Banco
em 19 de dezembro de 2019.
Em 31 de dezembro de 2019, os juros sobre o capital próprio totalizaram o montante de R$150.585, resultando no valor líquido
do Imposto de Renda Retido na Fonte de R$127.997.
NOTA 20 - Receitas e despesas da intermediação financeiras
Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:
(a) Operações de crédito e arrendamento mercantil

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2019 2018 2019 2018 2019
CDC Crédito pessoal ............................................. 3.668.198 3.110.754 1.911.319 3.614.052 3.081.679
CDC Veículos ......................................................... 142 1.406 (10) 142 1.406
Carteira comercial .................................................. 217.186 163.881 115.593 215.068 163.881
Arrendamento mercantil ......................................... (17) (17)
Comissões de agentes .......................................... (565.276) (412.730) (312.634) (565.275) (412.730)
Variação cambial .................................................... 19.568 34.785
Total ....................................................................... 3.339.801 2.898.079 1.714.268 3.263.987 2.834.236

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

Conglomerado Financeiro Semestre Banco
2019 2018 2019 2018 2019

Aplicações interfinanceiras de liquidez ................ 47.809 85.232 32.380 55.957 84.698
Títulos e valores mobiliários ................................. 152.199 121.190 56.134 142.667 108.952
Total ....................................................................... 200.008 206.422 88.514 198.624 193.650
(c) Despesas da intermediação financeira

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2019 2018 2019 2018 2019
Despesa com captação no exterior ..................... (163.455) (178.184) (77.750) (163.455) (178.184)
Resultado com instrumentos financeiros
 derivativos (i) ......................................................... 116.525 175.723 100.485 116.525 175.723
Variação cambial .................................................... (67.784) (229.757) (75.313) (56.462) (224.602)
Despesas de depósitos a prazo ........................... (964.073) (837.102) (468.574) (964.073) (835.230)
Despesas de depósitos interfinanceiros ............. (4.041) (1.878) (55.256) (105.563) (105.102)
Outras despesas de captação .............................. (36.969) (63.035) (11.363) (36.970) (63.035)
Operações de empréstimos e repasses .............. (41.242) (40.620) (22.821) (41.225) (40.620)
Resultado com operações de crédito cedidas .... (49.927) (100.725) (21.473) (49.927) (100.725)
Total ....................................................................... (1.210.966) (1.275.578) (632.065) (1.301.150) (1.371.775)
(i) Inclui instrumentos financeiros derivativos utilizados para proteção da variação cambial apresentado nas notas 20 (a) e (b).

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Continuação...

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.
No quarto trimestre de 2019 foi efetuado cessão e transferência de 375.000 quotas da partição na BMG Participações em Negócios Ltda., totalizando o montante de R$375, com consequente redução da participação do Banco BMG S.A. de 94,49% para
92,99%.
Em 29 de novembro de 2019 a BMG Participações em Negócios Ltda., sociedade controlada pelo Banco, celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações com a Assicurazioni Generali S.p.A. (“Generali”), por meio do qual alienou à Generali 30% do
capital social de sua investida BMG Seguros S.A. pelo valor de R$54.000, tendo gerado um ganho de R$26.448. A BMG Participações em Negócios permanece com participação de 70% do capital social da BMG Seguros.
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) l íquido l íquido 31.12.2018 Aquisições (Baixas) Depreciação) 31.12.2019
Imóveis de uso ....................................................................................................... 16.687 (12.972) 3.715 3.717 3.717 (2) 3.715
Terrenos .................................................................................................................... 3.711 3.711 3.711 3.711 3.711
Edificações ............................................................................................................... 4 12.976 (12.972) 4 6 6 (2) 4
Outras imobilizações de uso ............................................................................. 257.059 (153.492) 105.567 99.634 99.634 31.833 (805) (25.095) 105.567
Instalações ............................................................................................................... 10 94.620 (63.963) 30.657 27.380 27.380 7.401 (2) (4.122) 30.657
Móveis e equipamentos de uso ............................................................................. 10 20.766 (13.209) 7.557 7.111 7.111 1.828 (1.382) 7.557
Sistema de comunicação ....................................................................................... 10 1.408 (479) 929 562 562 471 (3) (101) 929
Sistema de processamento de dados .................................................................. 20 134.951 (72.650) 62.301 61.325 61.325 19.313 (800) (17.537) 62.301
Sistema de transporte ............................................................................................. 20 7.314 (3.191) 4.123 3.256 3.256 2.820 (1.953) 4.123
Imobilizado de uso .............................................................................................. 275.746 (166.464) 109.282 103.351 103.351 31.833 (805) (25.097) 109.282
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NOTA 21 - Receitas de prestação de serviços
Segundo

Conglomerado Financeiro Semestre Banco
2019 2018 2019 2018 2019

Rendas de cobrança .............................................. 864 1.088 439 864 1.088
Rendas de tarifas bancárias ................................. 6.961 15.791 3.740 6.951 15.791
Rendas outros serviços ........................................ 32.585 24.725 17.459 32.562 24.725
Total ....................................................................... 40.410 41.604 21.638 40.377 41.604
NOTA 22 - Despesas de pessoal e outras despesas administrativas
(a) Despesas de pessoal

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2019 2018 2019 2018 2019
Proventos e honorários .......................................... (113.095) (100.558) (58.126) (113.033) (100.503)
Encargos sociais .................................................... (40.653) (35.667) (21.499) (40.636) (35.648)
Treinamento ............................................................. (2.951) (1.676) (1.810) (2.951) (1.676)
Benefícios ............................................................... (32.360) (28.181) (16.729) (32.290) (28.149)
Total ....................................................................... (189.059) (166.082) (98.164) (188.910) (165.976)
(b) Outras despesas administrativas

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2019 2018 2019 2018 2019
Água, energia e gás (2.032) (1.799) (1.107) (2.032) (1.799)
Marketing ................................................................. (112.780) (44.912) (70.297) (112.429) (44.692)
Aluguéis ................................................................... (9.972) (10.784) (5.317) (9.946) (10.759)
Arrendamento de bens ........................................... (5.179) (4.734) (2.681) (5.179) (4.734)
Promoções e relações públicas ............................ (9.939) (7.200) (5.852) (9.939) (7.200)
Comunicações ........................................................ (26.479) (24.845) (13.719) (26.479) (24.845)
Manutenção e conservação de bens ................... (1.526) (1.367) (841) (1.526) (1.367)
Processamento de dados ...................................... (68.320) (44.980) (36.183) (68.320) (44.977)
Seguros .................................................................... (5.049) (3.287) (2.946) (4.566) (2.844)
Serviços de terceiros ............................................. (107.675) (82.910) (56.008) (107.675) (82.909)
Serviço de vigilância .............................................. (5.843) (5.813) (2.930) (5.843) (5.813)
Serviços técnicos especializados ........................ (189.015) (164.915) (106.619) (188.079) (163.121)
Materiais diversos .................................................. (5.083) (3.054) (3.352) (5.083) (3.054)
Serviços do sistema financeiro ............................ (6.907) (10.401) (3.752) (6.875) (10.370)
Transportes .............................................................. (5.364) (3.804) (3.005) (5.364) (3.804)
Viagens .................................................................... (15.356) (10.516) (8.691) (15.355) (10.515)
Amortização e depreciação ................................... (171.823) (165.762) (86.412) (171.823) (165.762)
Outras despesas administrativas ........................ (53.223) (41.041) (30.917) (52.404) (40.419)
Total ....................................................................... (801.565) (632.124) (440.629) (798.917) (628.984)
NOTA 23 - Despesas tributárias

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2019 2018 2019 2018 2019
PIS e COFINS ........................................................ (107.313) (94.852) (60.216) (106.280) (89.446)
ISS ....................................................................... (1.094) (490) (594) (1.094) (490)
Outros ...................................................................... (6.257) (4.382) (2.514) (5.880) (3.832)
Total ....................................................................... (114.664) (99.724) (63.324) (113.254) (93.768)
NOTA 24 - Outras receitas e despesas operacionais

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2019 2018 2019 2018 2019
Outras receitas operacionais
Recuperação de encargos e despesas (i) .............. 38.595 5.407 19.369 22.038 4.069
Atualização monetária ............................................... 4.996 22.719 1.914 4.883 21.635
Reversão de provisões operacionais (ii) ................ 118.726 161.641 63.762 116.018 158.168
Juros sobre capital próprio ....................................... 36.000
Atualização de impostos a compensar ................... 10.736 11.521 3.356 7.039 10.896
Participação sobre prêmios emitidos (iii) ................ 20.386 5.363 20.386
Outras ......................................................................... 8.863 13.968 7.856 8.465 13.968
Total .......................................................................... 202.302 215.256 101.620 178.829 244.736
Outras despesas operacionais
Atualização monetária ............................................... (14.354) (10.436) (4.072) (14.354) (10.436)
Despesas de cobranças ........................................... (1.593) (4.204) (812) (1.588) (4.087)
Despesa de interveniência de repasse de recursos (90.432) (81.560) (46.961) (90.432) (81.560)
Despesa de provisões operacionais (ii) .................... (535.130) (293.299) (375.132) (532.402) (287.374)
Tarifas ......................................................................... (44.376) (35.983) (20.439) (44.376) (35.983)
Outras (iv) .................................................................. (211.210) (59.292) (196.396) (210.211) (54.481)
Total .......................................................................... (897.095) (484.774) (643.812) (893.363) (473.921)

(i) No conglomerado financeiro, 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 “Despesa de provisões para passivos contingentes” estão registradas, reversão e constituição de provisões
de natureza cível, trabalhistas e fiscais. Em dezembro de 2019, foi provisionado o montante de R$129.694, em
decorrência de aprimoramento de critério e alterações de probabilidade de perda em processos judiciais cíveis.
(iii) Na rubrica “Participação sobre prêmios emitidos” está registrado o valor de parceria com empresa de seguros;
(iv) Em dezembro de 2019, considera basicamente, efeito da baixa de despesas antecipadas no montante de R$46.483,
valores a ressarcir de R$54.353 e provisões para valores a receber de credores diversos de R$52.528.
NOTA 25 - Imposto de renda e contribuição social
(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos

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 (nota 25 d) .................................. 75 550.089 77.492 627.656
(Utilização) ......................................................... (228.904) (15.723) (244.627)
Saldo final em 31/12/2019 ............................ 622 1.934.261 715.154 2.650.037

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 (nota 25 d) .................................. 752.932 35.162 788.094
(Utilização) ......................................................... (431.228) (5.904) (437.132)
Saldo final em 31/12/2019 ............................ 547 1.900.408 351.368 2.252.323
O Conglomerado Financeiro adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre todas as diferenças
temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 31 de dezembro de 2019, esses saldos possuem as seguintes
características:
O Conglomerado Financeiro possui prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda no montante de R$1.663.309 (2018 –
R$1.699.955) e de base negativa de contribuição social no montante de R$1.488.151 (2018 – R$1.522.644) e Crédito de
Contribuição Social – MP 2.158-35 de R$ 622 (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 exercício findo em 31 de dezembro de 2019 pode ser demonstrada
como segue:
Ano Conglomerado Financeiro Banco
2020 525.269 513.427
2021 608.366 575.970
2022 843.495 804.509
2023 164.540 124.678
2024 102.917 60.679
Após 2024 405.450 173.060
Total 2.650.037 2.252.323
(c) O imposto de renda e contribuição social diferidos sobre exclusões temporárias no montante de R$33.803 (2018 - R$49.959)
no Conglomerado Financeiro e R$33.531 (2018 – R$49.332) no Banco, referem-se principalmente, a Marcação à Mercado de
Títulos e Valores Mobiliários.
(d) 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 .................................................. 77.191 77.191 379.011 379.011

Juros sobre o capital próprio (pagos e a pagar) ................... (100.865) (100.865) (140.002) (140.002)
Juros sobre o capital próprio (recebidos e a receber) .......... (50.000) (50.000)
Participações nos lucros ......................................................... (54.810) (54.810) (63.407) (63.407)
Adições (exclusões) permanentes:

Equivalência patrimonial ....................................................... 6.504 6.504 (2.464) (2.464)
Variação cambial de investimento no exterior .................. (7.827) (7.827) (28.919) (28.919)
Inovação tecnológica ............................................................ (59.495) (59.495) (31.371) (31.371)
Outros ..................................................................................... 34.582 (6.566) (16.331) (16.814)

Base de cálculo ...................................................................... (154.720) (195.868) 96.517 96.034
Alíquota base ............................................................................ 23.208 29.380 (14.478) (19.207)
Alíquota adicional ...................................................................... 15.496 (9.628)
Crédito tributário alteração alíquota CSLL (i) ........................ 275.818 (102.357)
Incentivos fiscais ..................................................................... 1.205 822
Encargos (Créditos) com Imposto de renda

e Contribuição social ........................................................ 39.909 305.198 (23.284) (121.564)
Banco

2019 2018
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

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

participações societárias .................................................. 88.074 88.074 344.391 344.391
Juros sobre o capital próprio ................................................... (100.865) (100.865) (140.002) (140.002)
Participações nos lucros ......................................................... (54.810) (54.810) (63.407) (63.407)
Adições (exclusões) permanentes:

Equivalência patrimonial ....................................................... (139.712) (139.712) (70.224) (70.224)
Inovação tecnológica ............................................................ (59.495) (59.495) (31.371) (31.371)
Outros ..................................................................................... 29.632 (5.241) (12.825) (13.288)

Base de cálculo ...................................................................... (237.176) (272.049) 26.562 26.099
Alíquota base ............................................................................ 35.576 40.807 (3.985) (5.220)
Alíquota adicional ...................................................................... 23.741 (2.632)
Crédito tributário alteração alíquota CSLL (i) ........................ 233.489 (98.660)
Incentivos fiscais ..................................................................... 611 269
Encargos (Créditos) com Imposto de renda

e Contribuição social ........................................................ 59.928 274.296 (6.348) (103.880)
(i) Em dezembro de 2019, foram reconhecidos no balanço os efeitos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a realizar

a partir da vigência da nova alíquota, no montante de R$ 275.818 no Conglomerado Financeiro e R$ 233.487 no Banco
(nota 2.2 p).

NOTA 26 - Transações com partes relacionas (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. ....................................................................... 183.625 8.501
Títulos e Valores Mobiliários
BMG Bank (Cayman) Ltd. ....................................................................... 146.195 1.871
Operações de crédito
Pessoal chave da Administração .......................................................... 2.754 131
Outras partes relacionadas – Pessoas Jurídicas ................................ 20.572 1.987
Rendas a Receber
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ...................................... 2.476 6.588
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................................. 19 3.417
Outros Créditos
Banco Cifra S.A. ...................................................................................... 312 189
Banco BCV S.A. ....................................................................................... 14.022 1.899
BMG Participações em Negócios Ltda .................................................. 25
Serviços de Cobrança
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ................................................... 78 69
Depósitos à vista
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ...................................... (944) (134)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................................. (220)
EGL - Emprendimientos Gerais Ltda ...................................................... (41) (36)
Help Franchising ....................................................................................... (417) (1.114)
CB Intermediação de Negócios Ltda ...................................................... (1.004) (1.973)
ME Promotora de Vendas Ltda .............................................................. (414) (971)
BMG Soluções Eletrônicas S.A ............................................................. (10) (43)
BMG Participações em Negócios Ltda .................................................. (98) (831)
CMG Corretora de Seguros .................................................................... (183) (231)
Granito Soluções em Pagamentos S.A. ................................................. (2.228)
Depósitos interfinanceiros
Banco BCV S.A. ....................................................................................... (953.879) (928.686) (54.673) (57.433)
Banco Cifra S.A. ...................................................................................... (602.752) (580.429) (34.147) (35.141)
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ...................................... (341.938) (5.807) (12.085) (9.595)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................................. (9.664) (13.885) (617) (948)
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior
BMG Bank (Cayman) Ltd. ....................................................................... (68)
Depósitos a prazo
EGL - Empreendimentos Gerais Ltda ..................................................... (8.772) (5.927) (468) (303)
Help Franchising ....................................................................................... (11.978) (12.882) (653) (690)
ME Promotora de Vendas Ltda .............................................................. (7.554) (4.778) (375) (243)
CB Intermediação de Negócios Ltda ...................................................... (1.128) (4.362) (2.407)
BMG Soluções Eletrônicas S.A ............................................................. (368) (346) (33) (22)
BMG Participações em Negócios Ltda .................................................. (865) (1.037) (62) (76)
CMG Corretora de Seguros .................................................................... (6.953) (5.991) (452) (174)
Outras obrigações
BMG Bank (Cayman) Ltd. ....................................................................... (1.819)
Banco BCV S.A. ....................................................................................... (10.176) (21.156)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................................. (165) (101)
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ................................................... (395) (345)
Em dezembro de 2019, o Conglomerado do BMG contratou seguro garantia com prêmios no montante de R$2.872 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 31 de dezembro de 2019, os valores a repassar a EGL – Empreendimentos Gerais Ltda., totalizavam R$395
(2018 – R$345) e os serviços de cobrança representavam R$78 (2018 – R$69).
(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 ................................................................................................................................ 15.994 9.248
Contribuição INSS ........................................................................................................................ 4.564 2.080
Total ............................................................................................................................................... 20.558 11.328
(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 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$330.687 (2018 – R$307.880) 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 exercício findo em 31 de dezembro de 2019 de R$858 (2018
positivo em R$84).
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. Os demais riscos de Pilar II, tais como os riscos de imagem, de estratégia e
socioambientais, são também monitorados pela Diretoria de Riscos e Compliance, com reporte ao Comitê de Gestão de
Riscos e de Capital.
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.
Fórum 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  processos relacionados
ao gerenciamento de capital e ao Plano de Capital, conforme estabelecidos em Política;
• Validar a Política de Gerenciamento de Capital e o Plano de Capital da Organização e submetê-los à aprovação da Diretoria e
do Conselho de Administração;
• Submeter à Diretoria e ao Conselho de Administração deliberações do comitê que afetem a Política e o Plano de Capital;
• Acompanhar o cumprimento da Política de Gerenciamento de Capital;
• Avaliar periodicamente, no mínimo a cada três meses, os resultados dos processos de gestão de capital, seus pontos fortes
e fracos, assim como a adequação de sua estrutura, buscando adequá-lo às necessidades da Organização;
• Acompanhar a efetividade do processo de gerenciamento de capital no âmbito da Organização, inclusive os possíveis
impactos no capital, oriundos dos riscos associados às empresas não financeiras integrantes do consolidado econômico-
financeiro;
• Reportar ao Conselho de Administração as variações significativas nas projeções financeiras e na necessidade futura de
capital, bem como possíveis alterações relevantes em relação às estratégias adotadas, o montante de capital a ser alocado e
os efeitos de testes de estresse no âmbito da Organização;
• Tomar conhecimento dos trabalhos executados pelas auditorias interna e externa pertinentes à gestão de capital;
• Posicionar regularmente o Conselho de Administração sobre as atividades do Comitê.
A Superintendência de Planejamento, subordinada à Diretoria de Estratégia de Mercado e Analytics, 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 e Fiscal, subordinada ao Vice-Presidente de Sustentabilidade de Negócios, é responsável pela
apuração e projeção do Índice de Basileia utilizando-se do orçamento (elaborado pela Superintendência de Planejamento) 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.
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 IPCA + “Cupom de Juros” e seus
elementos de proteção (futuros DI1 e DAP na BM&F) para as 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);

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 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 Paulo Augusto de Andrade
Olga Stankevicius Colpo (Presidente e Membro Especialista)

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO BANCO BMG

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

Ambiente de tecnologia de informação (Nota explicativa 28)
O elevado volume de operações diárias realizadas pelo
Banco e suas controladas 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.

Aos Administradores e Acionistas
Banco BMG S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais do Banco BMG S.A. (“Banco”) que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas do Banco
BMG S.A. e suas controladas (“Conglomerado Financeiro”) que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco BMG S.A. e do Banco BMG S.A. e suas
controladas em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o
semestre e exercício findos nessa data, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação ao Banco e suas controladas,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do semestre e exercício correntes. Esses assuntos foram tratados no
contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto,
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Nossa auditoria para o semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2019 foi planejada e executada
considerando que as operações do Banco e do Conglomerado Financeiro não apresentaram modificações
significativas em relação ao exercício anterior. Nesse contexto, exceto pela exclusão do PAA relacionado à
análise do valor recuperável do ágio, os Principais Assuntos de Auditoria, bem como nossa abordagem de
auditoria, mantiveram-se substancialmente alinhados àqueles do ano anterior.

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.

Realizamos testes nos controles gerais do ambiente de
tecnologia da informação que consideram também aspectos
relacionados a acessos, mudanças e desenvolvimento dos
sistemas.
Adicionalmente, testamos controles automatizados e
manuais dependentes de tecnologia, bem como os controles
compensatórios relacionados aos principais processos de
negócios do Banco e suas controladas.
Com o resultado desses trabalhos, determinamos a natureza
e a extensão de nossos procedimentos de auditoria sobre as
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Continua...

• 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 Fórum 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
A estratégia de atuação do Banco BMG é de foco no segmento Varejo, oferecendo soluções de crédito eficientes para
diferentes perfis de clientes.
Assim, os principais produtos de crédito são: Cartão de Crédito Consignado, Crédito na Conta (crédito pessoal com débito
em conta) e BMG Empresas, 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.
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.
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.
O elevado volume de operações realizadas pela Instituição requer uma estrutura complexa de ambiente de tecnologia para
processamento dessas transações e de controles internos.
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. 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 (46) (68) (114)
Taxa de juros em reais Exposições sujeitas a variação de taxas de juros pré-fixadas (4.471) (11.178) (22.357)
Cupom cambial Exposições sujeitas a variação de taxas dos cupons em moeda

estrangeira 4.454 11.135 22.270
IPCA/IGPM Exposições sujeitas a variação de taxas dos cupons de índices

de preços 26.418 66.045 132.091
Total 26.355 65.934 131.890
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 31 DE DEZEMBRO 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

Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado
As demonstrações individuais do valor adicionado (DVA) do Banco BMG S.A. referente ao semestre e exercício findos em 31
de dezembro de 2019, bem como a demonstração consolidada do valor adicionado do Banco BMG S.A. e suas controladas
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 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 e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor
Adicionado”. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do
auditor
A Administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração,
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A Administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade do Banco continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.
Os responsáveis pela governança do Banco e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada

Provisão para créditos de liquidação duvidosa - (Notas
explicativas 2.2.g e 8)
O saldo de operações de crédito do Banco 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.

Reconhecimento do crédito tributário de imposto de renda
e contribuição social (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, efetuamos análise
das principais premissas adotadas pela administração em
seu processo de avaliação das perspectivas de realização
desses créditos fundamentada nas projeções de lucros
tributários para o Banco e suas controladas.
Obtivemos o estudo de projeção de lucro tributário aprovado
pelo Conselho de Administração e, com base nessas
informações, com o auxílio de nossos especialistas,
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 tomadas em conjunto.

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
tomadas em conjunto, os resultados de nossos
procedimentos nos proporcionaram evidência razoável
quanto a suficiência de provisão para processos com
perspectiva de perda provável.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

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.

Continuação...

· 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 e exercício correntes e que
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria,
a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente
raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020

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

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas,
A Administração do Banco Cifra S.A. (“Banco Cifra”), controlado do Banco BMG S.A. (“Banco BMG”),
em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis às instituições financeiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresenta as Demonstrações Financeiras do
exercício findo em 31 de dezembro de 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
pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal digital. Aos clientes de atacado, oferece

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

Nota 2019 2018
Ativo
Circulante .......................................................................................... 630.757 597.060
Disponibilidades ............................................................................... 3 144 85
Aplicações interfinanceiras de liquidez .......................................... 4 606.351 581.630
Relações interfinanceiras ................................................................. 9 59
Outros créditos – Diversos .............................................................. 5 24.253 15.286
Não circulante ................................................................................... 142.115 129.873
Realizável a longo prazo .................................................................. 142.115 129.873
Outros créditos – Diversos .............................................................. 5 142.115 129.873

Total do Ativo ................................................................................... 772.872 726.933

Nota 2019 2018
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante .......................................................................................... 8.730 8.776
Relações interfinanceiras ................................................................. 56 56
Outras obrigações ............................................................................ 8.674 8.720

Fiscais e previdenciárias ................................................................. 6(a) 8.292 8.335
Diversas .......................................................................................... 6(b) 382 385

Não circulante ................................................................................... 129
Outras obrigações ............................................................................ 129

Diversas .......................................................................................... 6(b) 129
Total do Passivo ............................................................................... 8.730 8.905
Patrimônio Líquido .......................................................................... 7 764.142 718.028

Capital social - De domiciliados no país .......................................... 814.673 814.673
Prejuízos acumulados ...................................................................... (50.531) (96.645)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido .................................... 772.872 726.933

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Segundo
Semestre

Nota 2019 2019 2018
Receitas da intermediação financeira .......................... 16.479 34.280 35.306
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 8 16.479 34.280 35.306
Resultado bruto da intermediação financeira ............ 16.479 34.280 35.306
Outras receitas (despesas) operacionais .................... 141 7.212 (1.573)
Outras despesas administrativas ...................................... (271) (352) (288)
Despesas tributárias ........................................................ (4) (1.642)
Outras receitas operacionais ........................................... 9 412 7.568 357
Resultado operacional .................................................. 16.620 41.492 33.733
Resultado antes da tributação sobre o lucro ............. 16.620 41.492 33.733
Imposto de renda .............................................................. 10 535 (3.953) (3.337)
Contribuição social .......................................................... 10 228 (2.370) (2.806)
Ativos fiscais diferidos ..................................................... 15.974 13.795 (3.358)
Lucro líquido do semestre/exercício ............................ 33.357 48.964 24.232
Lucro líquido por ação - R$ .......................................... R$0,30 R$0,15

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.

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

Semestre
2019 2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre/exercício .......................................... 33.357 48.964 24.232
Ajustes ao lucro líquido: ............................................................ (15.974) (13.666) 3.229

Imposto de renda e contribuição  social diferidos ........................ (15.974) (13.795) 3.358
Provisão para contingência ......................................................... 129 (129)

Lucro líquido ajustado ............................................................... 17.383 35.298 27.461
Variação de ativos e passivos

Aplicações interfinanceiras de liquidez ...................................... (12.364) (22.323) (29.107)
Relações interfinanceiras e interdependências ........................... 17 50 (25)
Outros créditos ........................................................................... (1.053) (7.414) 2.614
Outras obrigações ...................................................................... 57 2.877 (1.611)

Caixa gerado nas operações ....................................................... 4.040 8.488 (668)
  Imposto de renda e contribuição social pagos .............................. (1.372) (6.031) (9.136)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades

operacionais .............................................................................. 2.668 2.457 (9.804)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa ............. 2.668 2.457 (9.804)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 1.075 1.286 11.090
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/exercício . 3.743 3.743 1.286
Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa ............... 2.668 2.457 (9.804)

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTA 1 - Contexto operacional - 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 através da integração de
plataformas e o aproveitamento das promotoras de vendas e lojistas do Banco.
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 13/02/2020.
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 (R2) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 4.524/16 – CPC 02 (R2) - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão
de demonstrações contábeis
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 4.534/16 – CPC 04 (R1) - Ativo Intangível
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 4.535/16 – CPC 27 - Ativo Imobilizado
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.
2.2. Descrição das principais políticas contábeis adotadas: (a) Apuração do resultado - O
resultado é apurado pelo regime contábil de competência. As operações com taxas prefixadas são
registradas pelo valor final, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são
registradas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fixadas
ou indexadas em moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço. (b) Caixa e
equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa, incluem dinheiro em caixa, depósitos
bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor
e limites, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias, na data de aquisição, que são utilizadas
pelo Banco para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo (vide Nota 3). (c) Aplicações
interfinanceiras de liquidez - As operações compromissadas realizadas com acordo de livre
movimentação são ajustadas pelo valor de mercado. Os demais ativos são registrados ao custo de
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, deduzidos de provisão para
desvalorização, quando aplicável. (d) Títulos e valores mobiliários - De acordo com a Circular
BACEN nº 3.068/01 e regulamentação complementar, os títulos e valores mobiliários são classificados
de acordo com a intenção de negociação pela administração em três categorias específicas e
atendendo aos seguintes critérios de contabilização: (i) Títulos para negociação – Incluem os títulos e
valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa,
contabilizados pelo valor de mercado, sendo os ganhos e as perdas sobre esses títulos, realizados e
não realizados, reconhecidos na demonstração do resultado. (ii) Títulos disponíveis para venda –
Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do
risco de variação nas taxas de juros; podem ser negociados como resultado dessas variações, por
mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo valor
de mercado, sendo os seus rendimentos intrínsecos reconhecidos na demonstração de resultado e os
ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado ainda não realizados
reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido, “Ajuste a Valor de Mercado – Títulos
disponíveis para venda”, até a sua realização por venda, líquido dos correspondentes efeitos
tributários, quando aplicável. Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos mediante
a identificação específica na data de negociação, na demonstração do resultado, em contrapartida de
conta específica do patrimônio líquido, líquido dos correspondentes efeitos tributários. (iii) Títulos
mantidos até o vencimento – Incluem os títulos e valores mobiliários para os quais a administração
possui a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados ao
custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos. A capacidade financeira é definida em
projeções de fluxo de caixa, desconsiderando a possibilidade de resgate antecipado desses títulos. Os
declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários mantidos para venda e mantidos até o
vencimento, abaixo dos seus respectivos custos, relacionados a razões consideradas não temporárias,
são refletidos no resultado como perdas realizadas, quando aplicável.  (e) Outros ativos circulantes
e realizáveis a longo prazo - Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável,
os rendimentos auferidos, em base “pro-rata” dia, deduzidos das correspondentes rendas a apropriar.
(f) Redução do valor recuperável de ativos (impairment) - Uma perda é reconhecida caso
existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor não recuperável.
Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não apresentaram obsolescência
evidente e ou danos físicos e ainda desempenho econômico menor que a expectativa indicada.
Em 31 de dezembro de 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. (h) Impostos e contribuição social - A provisão para
impostos correntes é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro apurado mais adicional de 10%
sobre o que exceder a R$ 20.000,00/mês, para o imposto de renda e 15% para a contribuição social.
O imposto de renda e contribuição social diferido são representados pelos créditos tributários e as
obrigações fiscais diferidas obtidos pelas diferenças entre as bases de cálculo contábil e a base de

cálculo fiscal, de acordo com as regras e legislação tributária, às alíquotas vigentes na data da sua
constituição.
O crédito tributário decorrente de prejuízo fiscal e base negativa somente são reconhecidos se houver
o lucro tributável futuro suficiente para a sua compensação.
A partir de março de 2020, a alíquota da contribuição social dos Bancos passa a ser de 20% de acordo
com a Emenda Constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019. (i) Ativos Plano de remuneração –
Administradores - O Banco implantou, a partir de 2012, um Plano de Remuneração específico para
os Administradores, que contempla diretrizes para o pagamento da remuneração fixa e variável
alinhadas à política de gestão de riscos da Instituição e às melhores práticas de mercado, em
conformidade com a Resolução CMN nº 3.921/10. O montante da remuneração fixa é aprovado
anualmente na Assembleia Geral. O direito à remuneração variável está condicionado ao atingimento
dos objetivos estratégicos do Conglomerado BMG, às metas individuais e de áreas de atuação dos
Administradores.
NOTA 3 - Caixa e equivalentes de caixa

2019 2018
Disponibilidades ........................................................................................ 144 85
Aplicações interfinanceiras de liquidez (i) ................................................ 3.599 1.201
Total - circulante ..................................................................................... 3.743 1.286
(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 ....................................................... 3.599 1.201
Aplicações em depósitos interfinanceiros ................................................. 602.752 580.429
Total - circulante ..................................................................................... 606.351 581.630
NOTA 5 - Outros créditos

2019 2018
Créditos tributários (i) .............................................................................. 142.115 129.873
Impostos a compensar ............................................................................... 22.508 13.356
Devedores diversos - País ......................................................................... 1.745 1.930
Total ......................................................................................................... 166.368 145.159
Circulante ................................................................................................ 24.253 15.286
Não circulante ......................................................................................... 142.115 129.873
(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 .............. 5.442 6.143
Outros impostos e contribuições a recolher .............................................. 2.850 2.192
Total - circulante ..................................................................................... 8.292 8.335
(b) Diversas

2019 2018
Provisão para pagamentos a efetuar .......................................................... 57
Credores diversos ..................................................................................... 13 160
Valores a pagar sociedades ligadas ......................................................... 312 189
Provisão para contingência tributária ........................................................ 129
Outras ....................................................................................................... 36
Total ......................................................................................................... 382 514
Circulante ................................................................................................ 382 385
Não circulante ......................................................................................... 129
NOTA 7 - Patrimônio líquido: (a) Capital social - Em 31 de dezembro 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.
A administração da Companhia aprovou, em reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de
dezembro de 2019, o pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 19.000 (2018 R$14.000),
resultando num valor líquido do Imposto de Renda Retido de R$ 16.150 (2018 R$11.900), imputado ao
valor do dividendo mínimo obrigatório. Contudo, conforme Ata de Diretoria nesta mesma data, foi
deliberado à absorção de parte dos prejuízos contábeis acumulados, com os referidos juros sobre
capital próprio líquidos por crédito do único acionista.
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

Segundo
Semestre 2019 2019 2018

Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................... 16.479 34.280 35.306
Total ........................................................................................ 16.479 34.280 35.306

financiamento, prestação de serviços financeiros estruturados, instrumentos derivativos e seguro
garantia. Adicionalmente, o BMG disponibiliza produtos de investimento para ambos os públicos.
Em 31 de dezembro de 2019, o Banco Cifra registrou lucro líquido de R$ 49,0 milhões e o patrimônio
líquido de R$ 764 milhões, correspondendo uma rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido
médio de 6,4%. Na mesma data, o total de ativos atingiu R$ 773 milhões, dos quais R$ 606 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, 13 de fevereiro de 2020.
A Administração

 Banco Cifra S.A.
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NOTA 9 - Outras receitas operacionais
Segundo

Semestre 2019 2019 2018
Recuperação de encargos e despesas (i) ................................ 5.952
Reversão de provisões operacionais ........................................ 129
Atualização de impostos a compensar (i) ................................. 412 1.487 357
Total ........................................................................................ 412 7.568 357
(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 adições temporárias ........................................................................ 74 52
Sobre prejuízos fiscais / base negativa ..................................................... 142.041 129.821
Total ......................................................................................................... 142.115 129.873
O Banco adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre todas as diferenças
temporárias e prejuízos fiscais e bases negativas. Em 31 de dezembro de 2019, esses saldos
possuem as seguintes características:
Prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda no montante de base de R$327.906 (2018 – R$334.677)
e Base Negativa de Contribuição Social no montante de R$300.911 (2018 – R$307.682) serão
compensados segundo expectativa de projeção de lucros tributáveis futuros.
Os créditos tributários relacionados as adições temporárias referem-se, principalmente, a Provisões
para contingências fiscais e previdenciárias discutidos em âmbito judicial ou administrativo, provisões
trabalhistas e cíveis, cuja realização depende do encerramento dos respectivos processos, e provisão
para crédito de liquidação duvidosa cuja realização depende dos critérios de dedutibilidade nos termos
da Lei nº 9.430/96.
Os estudos técnicos elaborados demonstram a capacidade da Instituição de geração de lucros
tributáveis suficientes para compensar os créditos tributários existentes.
Os créditos tributários relacionados a adições temporárias referem-se principalmente a
contingenciamentos discutidos judicialmente e a provisão para créditos de liquidação duvidosa. A
realização desses créditos depende do encerramento dos questionamentos judiciais.
(b) A movimentação dos créditos tributários no exercício findo em 31 de dezembro de 2019
pode ser demonstrada como segue:

Adições Prejuízos Fiscais
Temporárias Base Negativa Total

Saldo inicial em 01/01/2019 ............................. 52 129.821 129.873
Constituição ...................................................... 74 14.928 15.002
(Realização) ..................................................... (52) (2.708) (2.760)
Saldo final em 31/12/2019 ................................ 74 142.041 142.115
Períodos Expectativa de realização por período
2020 .................................................................................... 3.247
2021 .................................................................................... 12.045
2022 .................................................................................... 15.883
2023 .................................................................................... 16.349
2024 .................................................................................... 17.329
Após 2024 ........................................................................... 77.262
Total .................................................................................. 142.115
(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 ..... 41.492 41.492 33.733 33.733

Juros sobre capital próprio ............................ (19.000) (19.000) (14.000) (14.000)
Outras Adições / (Exclusões) ........................ 887 (10.641) 183 183
Base de cálculo ........................................... 23.379 11.851 19.916 19.916
Alíquota base ................................................. (3.507) (1.778) (2.987) (3.983)
Alíquota adicional .......................................... (2.314) (1.968)
Crédito tributário alteração alíquota CSLL (i) 14.929 (710)
Incentivos fiscais ........................................... 142 147
Despesa com imposto de renda e

contribuição social ................................... (5.679) 13.151 (4.808) (4.693)
(i) Em dezembro de 2019, foi reconhecido no balanço os efeitos da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido a realizar a partir da vigência da nova alíquota, no montante de R$ 14.929 (nota 2.2 h).
NOTA 11 - 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. ............................................ 602.752 580.429 34.147 35.141
Outras Obrigações
Banco BMG S.A. ............................................ (312) (189)
Em dezembro de 2019, o Banco Cifra contratou seguro garantia com prêmios no montante de R$15
com a BMG Seguros S.A.
(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 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/).
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
Banco Cifra S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Banco Cifra S.A. (“Banco”), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Cifra S.A. em 31 de
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e
exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
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, 13 de fevereiro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Edison Arisa Pereira
CRC 2SP0000160/O-5 Contador CRC 1SP127241/O-0

Capital Prejuízos
social acumulados Total

Saldos em 1 de janeiro de 2018 ............................................... 814.673 (118.777) 695.896
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,086

por ação) – nota 7c ................................................................. (14.000) (14.000)
Juros sobre capital próprio retido (R$ 0,073 por ação) – nota 7c 11.900 11.900
Lucro líquido do exercício .......................................................... 24.232 24.232
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ....................................... 814.673 (96.645) 718.028
Saldos em 01 de janeiro de 2019 ............................................ 814.673 (96.645) 718.028
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,116

por ação) – nota 7c ................................................................. (19.000) (19.000)
Juros sobre capital próprio retido (R$ 0,099 por ação) – nota 7c 16.150 16.150
Lucro líquido do exercício .......................................................... 48.964 48.964
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ....................................... 814.673 (50.531) 764.142
Saldos em 30 de junho de 2019 .............................................. 814.673 (81.038) 733.635
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,116

por ação) – nota 7c ................................................................. (19.000) (19.000)
Juros sobre capital próprio retido (R$ 0,099 por ação) – nota 7c 16.150 16.150
Lucro líquido do semestre .......................................................... 33.357 33.357
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ....................................... 814.673 (50.531) 764.142

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

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

Nota 2019 2018
Ativo
Ativo circulante ......................................................................... 344.894 119.606
Disponibilidades ....................................................................... 3 944 477
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................. 4 341.938 4.030
Títulos e valores mobiliários ................................................... 5 92.678
Outros créditos ......................................................................... 6 1.906 22.313
Outros valores e bens .............................................................. 106 108
Ativo não circulante ................................................................. 33.502 247.370
Realizável a longo prazo .......................................................... 33.502 247.370
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................. 4 1.777
Títulos e valores mobiliários ................................................... 5 231.131
Outros créditos ......................................................................... 6 33.502 14.462

Total do Ativo ........................................................................... 378.396 366.976

Nota 2019 2018
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo circulante ..................................................................... 8.624 12.905
Outras obrigações .................................................................... 8.624 12.905

Sociais e estatutárias ............................................................. 7(a) 2.476 6.588
Fiscais e previdenciárias ........................................................ 7(b) 5.548 6.123
Diversas ................................................................................. 7(c) 600 194

Passivo não circulante ............................................................. 12.521 11.356
Outras obrigações .................................................................... 12.521 11.356

Fiscais e previdenciárias ........................................................ 7(b) 272 227
Diversas .................................................................................  7(c) 12.249 11.129

Patrimônio Líquido .................................................................. 9 357.251 342.715
Capital social – De domiciliados no país ..................................... 260.000 260.000
Reservas de lucros ..................................................................... 97.251 82.716
Ajuste de avaliação patrimonial ................................................... (1)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ............................ 378.396 366.976

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

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Segundo
Semestre

Nota 2019 2019 2018
Receitas da intermediação financeira ......................... 9.934 20.092 22.155
Operações de arrendamento mercantil ............................ (17) (17) 2.159
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 10 9.951 20.109 19.996
Despesas da intermediação financeira ....................... (2.176)
Operações de arrendamento mercantil ............................ (2.176)
Resultado da Intermediação financeira antes do

crédito para liquidação duvidosa ............................ 9.934 20.092 19.979
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................ 33
Recuperação de crédito baixado contra prejuízo .............. 4 66 123
Resultado bruto da intermediação financeira ........... 9.938 20.158 20.135
Outras receitas (despesas) operacionais .................... (313) (1.102) (1.792)
Despesas de pessoal ..................................................... (98) (149) (106)
Outras despesas administrativas .................................... (318) (475) (673)
Despesas tributárias ...................................................... (735) (1.255) (991)
Outras receitas operacionais .......................................... 11 1.831 3.604 6.035
Outras despesas operacionais ........................................ 11 (993) (2.827) (6.057)
Resultado operacional ................................................ 9.625 19.056 18.343
Resultado não operacional ......................................... (69)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e

participações ............................................................. 9.625 19.056 18.274
Imposto de renda ............................................................ 13 (b) (1.867) (3.624) (3.130)
Contribuição social ........................................................ 13 (b) (1.099) (2.161) (2.675)
Ativo fiscal diferido ......................................................... 13 (b) (1.908) (2.848) (2.703)
Lucro líquido do semestre/exercício .......................... 4.751 10.423 9.766
Lucro por lote de mil ações – R$ ................................ R$ 45,48 R$ 42,62

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

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 exercício findo em 31 de dezembro 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.

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

Reserva de lucros
Ajuste de

Capital Incentivos avaliação Lucros
social Legal Estatutária Fiscais patrimonial acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 ............................................................. 260.000 9.446 60.406 3.098 (2) 332.948
Ajuste de avaliação patrimonial ........................................................................ 1 1
Lucro líquido do exercício ................................................................................ 9.766 9.766
Constituição de reservas (nota 9) ..................................................................... 488 9.278 (9.766)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ............................................................. 260.000 9.934 69.684 3.098 (1) 342.715

Saldos em 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 exercício ................................................................................ 10.423 10.423
Dividendos renunciados pelos acionistas (nota 9) ............................................ 6.588 6.588
Dividendos (R$ 0,0455 por ação) (nota 9) ........................................................ (2.476) (2.476)
Constituição de reservas (nota 9) ..................................................................... 521 9.902 (10.423)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ............................................................. 260.000 10.455 83.698 3.098 357.251

Saldos em 30 de junho de 2019 .................................................................... 260.000 10.218 81.660 3.098 354.976
Ajuste de avaliação patrimonial ........................................................................
Lucro líquido do semestre ................................................................................ 4.751 4.751
Dividendos (R$ 0,0207 por ação) (nota 9) ........................................................ (2.476) (2.476)
Constituição de reservas (nota 9) ..................................................................... 237 4.514 (4.751)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ............................................................. 260.000 10.455 83.698 3.098 357.251

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Em 31 de dezembro de 2019, a BMG Leasing registrou lucro líquido de R$ 10,4 milhões e
patrimônio líquido de R$ 357 milhões, correspondendo uma rentabilidade anualizada sobre o
patrimônio líquido médio de 2,9%. Na mesma data, o total de ativos atingiu R$ 378 milhões, dos
quais R$ 342 milhões referem-se a aplicações interfinanceiras de liquidez.
Agradecemos a todos os diretores, funcionários e parceiros pelo empenho, e aos nossos acionistas
e clientes, pelo apoio e confiança depositados.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
A Administração

Segundo
Semestre

2019 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre/exercício ................................. 4.751 10.423 9.766
Ajuste ao resultado ............................................................ 1.448 1.728 2.849
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ...................... (33)
Imposto de renda e contribuição social diferidos ................... 1.908 2.848 2.703
Provisão para contingências ................................................. (460) (1.120) (899)
Superveniência/Insuficiência de depreciação ........................ 1.078
Lucro líquido ajustado ...................................................... 6.199 12.151 12.615
Variação de ativos e passivos

Aplicações em depósitos interfinanceiros ........................... (7.862) (336.131) 296.752
Títulos e valores mobiliários ............................................... 323.809 (310.497)
Operações de arrendamento mercantil ............................... (1.045)
Outros créditos ................................................................... (1.887) (1.481) 2.404
Outros valores e bens ......................................................... 2 2 70
Outras obrigações .............................................................. 4.704 7.738 4.686

Caixa gerado nas operações .............................................. 1.156 6.088 4.985
Imposto de renda e contribuição social pagos .................... (634) (5.621) (4.983)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais ....... 522 467 2
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa ......... 522 467 2
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 422 477 475
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/exercício 944 944 477

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NOTA 1 - Contexto operacional: A BMG Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (“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 Leasing S.A. 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 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, sendo as principais as seguintes:
As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pelo Conselho de Administração da
Leasing em 13/02/2020.
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 (R2) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 4.524/16 – CPC 02 (R2) - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão
de demonstrações contábeis
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 4.534/16 – CPC 04 (R1) - Ativo Intangível
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 4.535/16 – CPC 27 - Ativo Imobilizado
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, 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 circulantes - 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,
quando aplicável: · As perdas em arrendamentos são amortizadas pelo prazo restante de vida útil dos
bens objeto dos contratos de arrendamento e de acordo com as disposições das Portarias
retromencionadas. · Contabilização, visando atender ao regime contábil de competência, da
superveniência/insuficiência de depreciação, equivalente ao ajuste das operações de arrendamento
mercantil ao efetivo valor presente de seus fluxos futuros, com base nas taxas implícitas de retorno de
cada operação. (g) Redução do valor recuperável de ativos (impairment) - Uma perda é
reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor não
recuperável.
Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não apresentaram
obsolescência evidente e ou danos físicos e ainda desempenho econômico menor que a expectativa
indicada.
Em 31 de dezembro de 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) Provisões, 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 8);
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 8).
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 8). (j) 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 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. (k) Plano de
remuneração - Administradores - O Conglomerado BMG possuí 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 ................................................................. 944 477
Total ................................................................................................ 944 477
NOTA 4 - Aplicações interfinanceiras de liquidez

2019 2018
Aplicações em depósitos interfinanceiros .......................................... 341.938 5.807
Total ................................................................................................ 341.938 5.807
Circulante ........................................................................................ 341.938 4.030
Não circulante 1.777
NOTA 5 - Títulos e valores mobiliários - Em 31 de dezembro de 2019, a Leasing não possuía
títulos e valores mobiliários, em 31 de dezembro de 2018, as Letras Financeiras do Tesouro (LFTs)
foram marcadas a mercado pela cotação divulgada pela Anbima.

· Disponíveis para venda
2018

Valor pela curva – Valor Contábil Ajuste a mercado
 custo amortizável (mercado) refletido no Patrimônio

Títulos públicos
LFT
De 31 a 60 dias ........................ 92.678 92.678
Acima de 360 dias .................... 231.132 231.131 (1)
Total ........................................ 323.810 323.809 (1)
Circulante ............................... 92.678 92.678
Não-Circulante ....................... 231.132 231.131 (1)
NOTA 6 - Outros créditos - Diversos

2019 2018
Créditos tributários (i) ...................................................................... 7.490 10.339
Devedores por depósitos em garantia (ii) ......................................... 5.417 4.062
Impostos a compensar (iii) ................................................................ 21.685 22.140
Devedores diversos – país ................................................................. 816 234
Total ................................................................................................ 35.408 36.775
Circulante ........................................................................................ 1.906 22.313
Não-Circulante ................................................................................ 33.502 14.462
(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 13 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 8. (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$1.153 (2018
- R$1.390), efetuadas de acordo com a legislação fiscal vigente e, R$13.121 (2018 - R$12.875)
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 à
Leasing.
NOTA 7 - Outras obrigações - (a) Sociais e estatutárias - Refere-se a Dividendos a Pagar no
montante de R$2.476 (2018 – R$3.208 de Juros sobre Capital Próprio e R$3.380 de Dividendos a Pagar).
(b) Fiscais e previdenciárias

2019 2018
Provisão para imposto de renda e contribuição social a recolher ...... 5.506 6.057
Outros impostos e contribuições a recolher ...................................... 42 66
Provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos (i) .... 272 227
Total ................................................................................................ 5.820 6.350
Circulante ........................................................................................ 5.548 6.123
Não-Circulante ................................................................................ 272 227
(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 13(a), a
serem incluídos na base de cálculo dos referidos tributos por ocasião da exigibilidade dos mesmos.
(c) Diversas - Referem-se substancialmente a saldo de provisão relacionadas a causas de natureza
cível, trabalhista e fiscais no montante de R$12.249 (2018 – R$11.129). Vide Nota 8.
NOTA 8 - Provisão, Ativos e passivos contingentes e obrigações legais – fiscais e
previdenciárias - A 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 ........................................ 4.187 1.807
Contingências trabalhistas .................................................................. 540 10.059
Reclamações cíveis ............................................................................. 690 383
Total ................................................................................................... 5.417 12.249

2018
Depósitos

Judiciais Provisões
Contingências tributárias e previdenciárias ........................................ 2.999 633
Contingências trabalhistas .................................................................. 513 9.885
Reclamações cíveis ............................................................................. 550 611
Total ................................................................................................... 4.062 11.129
Movimentação

Provisão
Depósitos

Judiciais Tributária Trabalhista Cíveis Total
Saldo em 01/01/2019 ....................... 4.062 633 9.885 611 11.129
Adições ............................................ 2.712 1.174 2.287 35 3.496
(Baixas) ............................................ (1.357) (2.113) (263) (2.376)
Saldo em 31/12/2019 ....................... 5.417 1.807 10.059 383 12.249

Contingências classificadas como possíveis: A Leasing está envolvida em ações de naturezas
tributárias e cíveis, envolvendo riscos de perda classificados pela administração como possíveis,
para as quais não há provisão constituída, conforme composição e estimativa a seguir:

2019 2018
Tributárias ......................................................................................... 9.564 7.333
Cível ................................................................................................ 1.816 421
Total ................................................................................................ 11.380 7.754
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 autolançamento 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 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, A 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$13.121 (2018 – R$12.875), que deverá ser compensado dentro
dos prazos da legislação vigente.
NOTA 9 - Patrimônio Líquido - (a) Capital social - Em 31 de dezembro 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 Leasing, no montante de R$6.588, revertidos na forma de constituição de reservas
estatutárias.
NOTA 10 - Resultado de operações com títulos em valores mobiliários

Segundo
Semestre 2019 2019 2018

Aplicações interfinanceiras de liquidez .......................... 9.951 12.085 9.595
Títulos e valores mobiliários ........................................... 8.024 10.401
Total .............................................................................. 9.951 20.109 19.996
NOTA 11 - Outras receitas (despesas) operacionais

Segundo
Semestre 2019 2019 2018

Outras receitas operacionais
Variação monetária ........................................................ 58 114 1.084
Recupeção de provisões operacionais (I) ...................... 771 2.362 3.473
Recuperação de encargos e despesas .......................... 485 485 1.214
Atualização de impostos a compensar ............................ 119 245 264
Outras ............................................................................ 398 398
Total .............................................................................. 1.831 3.604 6.035

Outras despesas operacionais
Despesas de cobrança ................................................... (4) (5) (117)
Despesas de provisões operacionais (i) ......................... (896) (2.727) (5.926)
Outras ............................................................................ (93) (95) (14)
Total .............................................................................. (993) (2.827) (6.057)
(i) As rubricas registram, basicamente, reversões e constituições de contingências fiscais, cíveis e
trabalhistas (Nota 8).
NOTA 12 - 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. ....................................................... 944 134
Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ....................................................... 341.938 5.807 12.085 9.595
Outras obrigações
Banco BMG S.A. ....................................................... (2.476) (6.588)
Em dezembro de 2019, a Leasing contratou seguro garantia com prêmios no montante de R$40 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.
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 Leasing, 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. (iii) Participação acionária - O controlador Banco BMG S.A. possui a
seguinte participação acionária na controlada Leasing em 31 de dezembro de 2019:

Ações ordinárias (mil)
Quantidade %

Controladora .................................................................... 229.126 99,99
Outros .............................................................................. 31 0,01
Total ................................................................................ 229.157 100,00
NOTA 13 - 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 ............................................................. 4.937 5.363
- Sobre prejuízos fiscais / base negativa ........................................... 2.553 4.976
Total ................................................................................................ 7.490 10.339
A Leasing adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre as diferenças
temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 31 de dezembro de 2019, esses saldos
possuem as seguintes características: A Leasing possui, no período findo em 31/12/2019, prejuízo
fiscal para fins Imposto de renda no montante de R$8.858 (31/12/2018 – R$14.195) e base negativa
de contribuição social no montante de R$2.259 (31/12/2018 – R$8.317), 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 período findo em 31 de dezembro de 2019 pode ser
demonstrada como segue:

Adições Prejuízos fiscais/
temporárias base negativa Total

Saldo inicial em 01/01/2019 ...................... 5.363 4.976 10.339
Constituição ............................................... 632 632
(Reversão) / (Utilização) ........................... (1.058) (2.423) (3.481)
Saldo final em 31/12/2019 ......................... 4.937 2.553 7.490

Adições Prejuízos fiscais/
temporárias base negativa Total

Saldo inicial em 01/01/2018 ...................... 5.036 8.007 13.043
Constituição ............................................... 1.121 1.121
(Reversão) / (Utilização) ........................... (794) (3.031) (3.825)
Saldo final em 31/12/2018 ......................... 5.363 4.976 10.339
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 ............................ 19.056 19.056 18.274 18.274
Adições (exclusões) permanentes: ................
Outros ........................................................... (4.855) 286 142 144
Base de cálculo ........................................... 14.201 19.342 18.416 18.418
Alíquota base ................................................. (3.004) (3.775) (2.762) (3.684)
Alíquota adicional .......................................... (1.978) (1.817)
Crédito tributário alteração alíquota CSLL .... (390)
Incentivos fiscais ........................................... 124 145
Despesa com imposto de renda e

contribuição social .............................. (4.858) (3.775) (4.434) (4.074)
(c) Expectativa de realização
Exercícios Expectativa de realização por período
2020 .................................................................................. 3.377
2021 .................................................................................. 2.959
2022 .................................................................................. 241
Após 2024 ......................................................................... 913
Total ................................................................................ 7.490
NOTA 14 - 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 O Conglomerado Prudencial BMG 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
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/).
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
(“Leasing”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BMG Leasing S.A. –
Arrendamento Mercantil em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Leasing, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal, de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
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

Continuação...

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.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Edison Arisa Pereira
CRC 2SP0000160/O-5 Contador CRC 1SP127241/O-0

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas,
A Administração da Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“Cifra Financeira”),
controlada do Banco BMG S.A. (“Banco BMG”), em conformidade com as disposições legais e
estatutárias aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, apresenta as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 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 PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota  2019  2018
Ativo
Circulante ........................................................................................ 12.700 17.563
Disponibilidades ................................................................................ 3 1.717 889
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............................................. 4 9.664 13.885
Outros créditos ................................................................................. 5 411 1.445
Outros valores e bens ........................................................................ 6 908 1.344
Não circulante ................................................................................. 1.456
Realizável a longo prazo ................................................................ 1.456
Outros créditos ................................................................................. 5 1.456

Total do Ativo ................................................................................. 14.156 17.563

Nota  2019  2018
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo Circulante .......................................................................... 156 3.563
Outras obrigações .......................................................................... 156 3.563

Sociais e estatutárias .................................................................... 7(a) 19 3.417
Fiscais e previdenciárias ............................................................... 7(b) 43 80
Diversas ........................................................................................ 7(c) 94 66

Patrimônio Líquido ........................................................................ 8 14.000 14.000
Capital social - De domiciliados no país ........................................... 7.000 7.000
Reserva legal .................................................................................... 187 175
Reserva de lucros ............................................................................. 6.813 6.825
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido .................................. 14.156 17.563

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Segundo
Semestre

Nota 2019 2019 2018
Receitas da intermediação financeira ..................................... 270 617 948
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários .......... 9 270 617 948
Resultado bruto da intermediação financeira ....................... 270 617 948
Outras receitas (despesas) operacionais ............................... (261) (344) (543)
Outras despesas administrativas ................................................. 10 (266) (555) (499)
Despesas tributárias ................................................................... (3) (44)
Outras receitas operacionais ...................................................... 11 5 214
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 9 273 405
Imposto de renda ......................................................................... 10 (44) (77)
Lucro líquido do exercício/semestre ....................................... 19 229 328
Lucro líquido por ação – R$ .................................................... R$0,82 R$1,18

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

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 exercício ..................................................................... 328 328
Constituição de reservas (nota 8) .......................................................... 16 312 (328)
Dividendos (nota 8) ............................................................................... (328) (328)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 .................................................. 7.000 175 6.825 14.000
Saldos em 01 de janeiro de 2019 ....................................................... 7.000 175 6.825 14.000
Lucro líquido do exercício ..................................................................... 229 229
Constituição de reservas (nota 8) .......................................................... 12 217 (229)
Dividendos (R$ 0,0008 por ação) (nota 8) ............................................. (229) (229)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 .................................................. 7.000 187 6.813 14.000
Saldos em 30 de junho de 2019 ......................................................... 7.000 186 6.814 14.000
Lucro líquido do semestre ..................................................................... 19 19
Constituição de reservas (nota 8) .......................................................... 1 18 (19)
Dividendos (R$ 0,0001 por ação) (nota 8) ............................................. (19) (19)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 .................................................. 7.000 187 6.813 14.000

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Segundo
Semestre

2019 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício/semestre ................................................. 19 229 328
Variação de ativos e passivos

Aplicações interfinanceiras de liquidez ............................................. 798 4.221 3.118
Outros créditos .................................................................................. 135 (422) (269)
Outros valores e bens ........................................................................ 218 436 436
Outras obrigações ............................................................................. 15 60 (3.556)

Caixa gerado nas operações .............................................................. 1.185 4.524 57
Imposto de renda e contribuição social pagos .................................... (9) (70) (149)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 1.176 4.454 (92)
Dividendos pagos .............................................................................. (209) (3.626)

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamentos .......... (209) (3.626)
Aumento/(Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa ....... 967 828 (92)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/semestre .............. 750 889 981
Caixa e equivalentes de caixa no final do período exercício/semestre .... 1.717 1.717 889
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa ........ 967 828 (92)

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

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 31 de dezembro 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 1,6%. Na mesma data, o total de ativos atingiu R$ 14,2 milhões, dos quais R$ 9,7
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, 13 de fevereiro de 2020.
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

auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Financeira.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Financeira. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Financeira a não mais se manter em continuidade
operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2020

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 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre
e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cifra S.A. Crédito, Financiamento
e Investimento em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Financeira, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Financeira é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,

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

NOTA 8 - Patrimônio líquido - (a) Capital social - Em 31 de dezembro 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) 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.
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

Segundo
Semestre 2019 2019 2018

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários .............. 270 617 948
Total ............................................................................................... 270 617 948
NOTA 10 - Outras despesas administrativas

Segundo
Semestre 2019 2019 2018

Marketing ........................................................................................ (29) (82) (27)
Seguros .......................................................................................... (218) (436) (436)
Serviços técnicos especializados .................................................... (19) (37) (36)
Total ............................................................................................... (266) (555) (499)
NOTA 11 - 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. ............................................... 1.697 650
Banco BMG S.A. .............................................. 220
Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. .............................................. 9.664 13.885 617 948
Valores a receber sociedade ligadas
Banco BMG S.A. .............................................. 165 101
Banco BCV S.A. ............................................... 5
Outras Obrigações
Banco BMG S.A. .............................................. (19) (3.417)
Em dezembro de 2019, a Financeira contratou seguro garantia com prêmios no montante de R$713
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 12 - Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital - Os acionistas e administradores do
Conglomerado BMG, do qual a 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, a
Financeira 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 da Financeira estejam continuamente avaliados. Estabelece parâmetros mínimos de caixa
a serem observados e mantidos, bem como as ferramentas necessárias para sua gestão em cenários
normais ou de crise. O acompanhamento diário visa a mitigar possíveis descasamentos dos prazos,
permitindo, se necessário, ações corretivas. III - Risco de Mercado – O Conglomerado BMG
emprega uma política conservadora no gerenciamento do risco de mercado, supervisionando e
controlando de forma eficaz cada fator, para identificar e quantificar as volatilidades e correlações que
venham impactar a dinâmica de preços dos seus itens patrimoniais.  IV - Risco Operacional – O
BMG adota uma postura crítica para uma gestão de risco operacional independente, por meio da
identificação e revisão dos riscos e monitoramento dos incidentes, implementando controles que
permitam a melhoria contínua dos processos, a maximização da eficiência no uso do capital e na
escolha das oportunidades de negócios.
A integra da descrição da estrutura de gerenciamento de riscos está disponibilizada no site de
Relações com Investidores (http://www.bancobmg.com.br/RI/).

A DIRETORIA

CONTADORA RESPONSÁVEL
DAMIANA ABREU DA SILVA

CRC - 1SP251315/O-1

Levou em consideração também à comparação do valor contábil estabelecido no Balanço Patrimonial com
valor líquido provável de venda dispostos no mercado ativo. Foi apontado o valor de venda como o maior
valor entre os dois valores, o que não indicou uma perda de valor econômico.
Em 31 de dezembro de 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
legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os
impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela
mesma autoridade tributável sobre a entidade tributaria ou diferentes entidades tributáveis onde há
intenção de liquidar os saldos numa base líquida.
Foi conferido a Financeira o direito ao não pagamento da CSLL em face da inconstitucionalidade da Lei nº
7.689, de 15 de dezembro de 1988 (“Decisão TRF”). Tal decisão judicial foi proferida pelo Plenário do
Tribunal Regional da Primeira Região em sede de Arguição de Inconstitucionalidade, transitando em
julgado por decurso do prazo para interposição de recurso pela Procuradoria da Fazenda Nacional. (i)
Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias - São avaliados,
reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas na Resolução nº 3.823, de 16/
12/2009, do CMN e Carta Circular nº 3.429, de 11/02/2010 do BACEN: Ativos Contingentes – não são
reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle da situação ou quando
há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos,
caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua recuperação
por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos contingentes cuja expectativa de êxito é
provável são divulgados nas notas explicativas.
Provisões e Passivos Contingentes – 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.
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 ........................................................................................ 1.717 889
Total - Circulante .................................................................................... 1.717 889
NOTA 4 - Aplicações interfinanceiras de liquidez

2019 2018
Aplicações em depósitos interfinanceiros ................................................. 9.664 13.885
Total - Circulante .................................................................................... 9.664 13.885
NOTA 5 - Outros créditos

2019 2018
Impostos a compensar ............................................................................... 243 21
Valores a receber sociedades ligadas ...................................................... 165 106
Devedores diversos – País (i) .................................................................... 1.459 1.318
Total ......................................................................................................... 1.867
Circulante ................................................................................................ 411
Não circulante ......................................................................................... 1.456 1.445
(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$908 (2018 – R$1.344).
NOTA 7 - Outras obrigações - (a) Sociais e estatutárias - Constituição de dividendos, no valor de
R$19 (2018 – R$3.417).
(b) Fiscais e previdenciárias

2019 2018
Provisão para imposto de renda e contribuição sobre lucros ..................... 43 77
Outros impostos e contribuições a recolher .............................................. 3
Total - Circulante .................................................................................... 43 80
(c) Diversas

2019 2018
Provisões para pagamentos a efetuar ........................................................ 47 19
Credores diversos ..................................................................................... 47 47
Total - Circulante .................................................................................... 94 66

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 da
Financeira em 13/02/2020.
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 (R2) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 4.524/16 – CPC 02 (R2) - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão
de demonstrações contábeis
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 4.534/16 – CPC 04 (R1) - Ativo Intangível
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 4.535/16 – CPC 27 - Ativo Imobilizado
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 pela Financeira 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.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas,
A Administração do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. (“Banco BCV”), controlado do Banco BMG
S.A. (“Banco BMG”), em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis às
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresenta as
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 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 aposentados e pensionistas do

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

Nota 2019 2018
Ativo
Ativo circulante .............................................................................. 1.004.790 960.149
Disponibilidades ............................................................................ 3 266 215
Aplicações interfinanceiras de liquidez ....................................... 4 971.884 930.084
Relações interfinanceiras .............................................................. 207 558
Operações de crédito ..................................................................... 7 1.025
Operações com características de concessão de crédito ................. 1.030
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................. (5)
Outros créditos .............................................................................. 6 31.102 28.868
Outros valores e bens ................................................................... 306  424
Não circulante – Realizável a longo prazo .................................. 297.106 250.694
Títulos e valores mobiliários ........................................................ 5 26.812 25.258
Operações de crédito ..................................................................... 7 22.185
Operações com características de concessão de crédito ................. 22.296
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................. (111)
Outros créditos .............................................................................. 6 248.109 225.436
Total do Ativo ................................................................................ 1.301.896 1.210.843

Nota 2019 2018
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo circulante .......................................................................... 29.902 15.847
Relações interfinanceiras .............................................................. 20 20
Outras obrigações ......................................................................... 29.882 15.827

Fiscais e previdenciárias ............................................................. 8(a) 15.245 13.190
Diversas ....................................................................................... 8(b) 14.637 2.637

Não circulante – Exigível a longo prazo ...................................... 2 216
Outras obrigações ......................................................................... 2 216

Diversas ....................................................................................... 8(b) 2 216
Patrimônio Líquido ....................................................................... 9 1.271.992 1.194.780
Capital social – De domiciliados no país .......................................... 1.529.617 1.529.617
Reservas de capital .......................................................................... 78 78
Ajustes de avaliação patrimonial ...................................................... (7) (11)
Prejuízos acumulados ...................................................................... (257.696) (334.904)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ................................. 1.301.896 1.210.843

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
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 ................................................................................................... (69) (69)
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,2684 por ação) – nota 9c ........................... (22.000) (22.000)
Juros sobre capital próprio (R$ 0,2281 por ação) – nota 9c .................................................................. 18.700 18.700
Lucro líquido do exercício ...................................................................................................................... 36.766 36.766
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ................................................................................................... 1.529.617 78 (11) (334.904) 1.194.780
Saldos em 1 de janeiro de 2019 ........................................................................................................... 1.529.617 78 (11) (334.903) 1.194.781
Variação do ajuste a valor de mercado ................................................................................................... 4 4
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,00038 por ação) – nota 9c ......................... (31.000) (31.000)
Juros sobre capital próprio (R$ 0,00032 por ação) – nota 9c ................................................................ 26.350 26.350
Lucro líquido do exercício ...................................................................................................................... 81.857 81.857
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ................................................................................................... 1.529.617 78 (7) (257.696) 1.271.992
Saldos em 30 de junho de 2019 .......................................................................................................... 1.529.617 78 (9) (310.081) 1.219.605
Variação do ajuste a valor de mercado ................................................................................................... 2 2
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,00038 por ação) – nota 9c ......................... (31.000) (31.000)
Juros sobre capital próprio (R$ 0,00032 por ação) – nota 9c ................................................................ 26.350 26.350
Lucro líquido do semestre ...................................................................................................................... 57.035 57.035
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ................................................................................................... 1.529.617 78 (7) (257.696) 1.271.992

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Segundo
Semestre

2019 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre/exercício ............................................. 57.035 81.857 36.766
Ajuste ao lucro líquido .................................................................. (27.704) (22.344) 6.577

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............................... (53) 116
Imposto de renda e contribuição social diferidos ........................... (27.649) (22.674) 6.793
Provisão para contingência ............................................................ (2) 214 (216)

Lucro líquido ajustado .................................................................. 29.331 59.513 43.343
Variações de ativos e passivos

Aplicações interfinanceiras de liquidez ......................................... (23.268) (25.193) (1.651)
Títulos e valores mobiliários .......................................................... (764) (1.554) (1.640)
Relações interfinanceiras e interdependências .............................. 153 351 1
Operações de crédito ..................................................................... 10.697 (23.326)
Outros créditos .............................................................................. (11.547) (2.233) 5.459
Outros valores e bens .................................................................... 59 118 (424)
Outras obrigações ......................................................................... 9.545 18.043 (48.424)

Caixa gerado nas operações .......................................................... 14.206 25.719 (3.336)
Imposto de renda e contribuição social pagos ................................ (1.937) (9.061) (16.373)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) em atividades
operacionais ................................................................................. 12.269 16.658 (19.709)

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa ................ 12.269 16.658 (19.709)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício .. 6.002 1.613 21.322
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/exercício .... 18.271 18.271 1.613
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa ................ 12.269 16.658 (19.709)

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTA 1 - Contexto operacional: O Banco está organizado sob a forma de banco múltiplo, autorizado a
operar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), com as carteiras comercial (inclusive câmbio) e de
investimentos e 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 13/02/2020.
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 (R2) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 4.524/16 – CPC 02 (R2) - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão
de demonstrações contábeis
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 4.534/16 – CPC 04 (R1) - Ativo Intangível
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 4.535/16 – CPC 27 - Ativo Imobilizado
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.
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
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, lí-
quido 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 classifi-
cados 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. (g)
Outros ativos circulantes e realizáveis a longo prazo - Demonstrados pelos valores de realização,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em base “pro-rata” dia, deduzidos das
correspondentes rendas a apropriar. (h) Redução do valor recuperável dos ativos não financeiros -
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor não
recuperável.
Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não apresentaram
obsolescência evidente e ou danos físicos e ainda desempenho econômico menor que a expectativa
indicada.
Em 31 de dezembro de 2019, não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos. (i)
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.  (j) Impostos e contribuição social - A provisão para impostos
correntes é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro apurado mais adicional de 10% sobre o que
exceder a R$ 20.000,00/mês, para o imposto de renda e 15% para a contribuição social. O imposto de
renda e contribuição social diferido são representados pelos créditos tributários e as obrigações fiscais
diferidas obtidos pelas diferenças entre as bases de cálculo contábil e a base de cálculo fiscal, de acordo
com as regras e legislação tributária, às alíquotas vigentes na data da sua constituição. O crédito
tributário decorrente de prejuízo fiscal e base negativa somente são reconhecidos se houver o lucro
tributável futuro suficiente para a sua compensação.
A partir de março de 2020, a alíquota da contribuição social dos Bancos passa a ser de 20% de acordo
com a Emenda Constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019.
NOTA 3 - Caixa e equivalentes de caixa  - O caixa e equivalentes de caixa compreendem:

2019 2018
Disponibilidades ...................................................................................... 266 215
Aplicações interfinanceiras de liquidez ..................................................... 18.005 1.398
Total - circulante .................................................................................... 18.271 1.613
NOTA 4 - Aplicações interfinanceiras de liquidez

2019 2018
Aplicações no mercado aberto ..................................................................
Posição bancada .................................................................................... 18.005 1.398
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ....................................................... 18.005 1.398
Aplicações em depósitos interfinanceiros ........................................... 953.879 928.686
Total - circulante .................................................................................... 971.884 930.084
NOTA 5 - Títulos e valores mobiliários
(a) Os títulos e valores mobiliários podem ser apresentados como segue:

Valor pela Ajuste ao valor
curva Custo de mercado no
amortizável Valor contábil Patrimônio

2019 2018 2019 2018 2019 2018
Títulos de renda fixa
Livres
- LFT
 Acima de 360 dias ............................ 26.826 23.081 26.812 23.065 (14) (16)
Vinculados a prestação de garantias
- LFT ................................................
 Acima de 360 dias ............................ 2.196 2.193 (3)
Total ................................................ 26.826 25.277 26.812 25.258 (14) (19)
Não Circulante ................................ 26.826 25.277 26.812 25.258 (14) (19)
NOTA 6 - Outros créditos

2019 2018
Créditos tributários (i) .............................................................................. 248.108 225.436
Impostos a compensar (ii) ........................................................................ 20.782 7.712
Valores a receber de sociedades ligadas .................................................. 10.176 21.156
Outros ..................................................................................................... 145
Total ...................................................................................................... 279.211 254.304
Circulante ............................................................................................... 31.102 28.868
Não circulante ........................................................................................ 248.109 225.436
(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 ......................................................................................................... 23.326
Total operações de crédito ......................................................................................... 23.326
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................................................ (116)
Total ............................................................................................................................. 23.210
Circulante ..................................................................................................................... 1.025
Não circulante .............................................................................................................. 22.185
(b) Classificação por setor de atividade

2019
Setor privado:
Pessoa física ................................................................................................................. 2.754
Rural ............................................................................................................................. 20.572
Total ............................................................................................................................. 23.326

(c) Classificação da carteira de crédito por rating por vencimentos:
2019

Carteira
Vencimento /Produto Comercial Total
A vencer de 181 a 360 dias ....................................................................... 1.030 1.030
A vencer após 360 dias ............................................................................. 22.296 22.296
Total de parcelas a vencer ..................................................................... 23.326 23.326
Total da carteira ..................................................................................... 23.326 23.326
(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 23.326 116
Total .............................................................. 23.326 116
NOTA 8 - Outras obrigações
(a) Fiscais e previdenciárias

2019 2018
Provisão para imposto de renda e contribuição
 social a recolher ...................................................................................... 10.586 9.739
Outros impostos e contribuições a recolher .............................................. 4.659 3.451
Total - circulante .................................................................................... 15.245 13.190
(b) Diversas

2019 2018
Provisão para pagamentos a efetuar ......................................................... 58 39
Credores diversos .................................................................................... 557 694
Valores a pagar sociedades ligadas ......................................................... 14.022 1.904
Provisão para contingência tributária ........................................................ 2 216
Total ...................................................................................................... 14.639 2.853
Circulante ............................................................................................... 14.637 2.637
Não Circulante ....................................................................................... 2 216
NOTA 9 - Patrimônio líquido - (a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2019, o capital social
subscrito e integralizado é de R$1.529.617, representado por 81.977.488 ações, sem valor nominal, todas
nominativas, sendo 40.988.744 ações ordinárias e 40.988.744 ações preferenciais. (b) Reservas -
Reservas de lucros: · Legal: É constituída à base de 5% sobre o lucro líquido do período, limitada a
20% do capital social · Estatutária: É constituída com base no lucro líquido não distribuído após todas as
destinações, permanecendo o seu saldo acumulado à disposição dos acionistas para deliberação futura
em Assembleia Geral. (c) Juros sobre Capital Próprio - Os acionistas têm direito de receber como
dividendo obrigatório, em cada exercício, importância não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido ajustado, conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações. Os juros sobre Capital Próprio
foram instituídos pela Lei 9.249/95, que em seu art. 9º, e alterações, faculta às empresas a dedução do
Lucro Real e Contribuição Social da despesa financeira devidamente registrada resultante da aplicação
da TJLP sobre o patrimônio líquido a título de remuneração ao acionista. A administração da Companhia
aprovou, em reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro de 2019, o pagamento
de juros sobre capital próprio de R$ 31.000 (2018 R$31.000), resultando num valor líquido do Imposto de
Renda Retido de R$ 26.350 (2018 R$18.700), imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório.
Contudo, conforme Ata de Diretoria nesta mesma data, foi deliberado à absorção de parte dos prejuízos
contábeis acumulados, com os referidos juros sobre capital próprio líquidos por crédito do único
acionista.
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

Segundo
Semestre 2019 2019 2018

Aplicações interfinanceiras de liquidez ......................... 26.077 54.892 57.909
Títulos e valores mobiliários ......................................... 732 1.509 1.628
Total .......................................................................... 26.809 56.401 59.537
NOTA 11 - Outras receitas e despesas operacionais

Segundo
Semestre 2019 2019 2018

Outras receitas operacionais
Recuperação de encargos e despesas (i) ..................... 78 9.944 124
Reversão de provisões operacionais ............................. 216
Atualização de impostos a compensar (i) ...................... 354 1.927 3
Total .......................................................................... 432 12.087 127
Outras despesas operacionais
Atualização de tributos ................................................. (142)
Outras ......................................................................... (27) (27) (3.396)
Total .......................................................................... (27) (27) (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 ...................................................................  28.917 28.958
Sobre prejuízos fiscais / Base negativa .................................................  219.191 196.478

Total ....................................................................................................... 248.108 225.436

O Banco BCV adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre as diferenças
temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 31 de dezembro de 2019, esses saldos possuem as
seguintes características:
Prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda tem como base o montante de R$479.474 (2018 -
R$491.194) e Base Negativa de Contribuição Social no montante de R$662.147 (2018 - R$488.824) serão
compensados segundo expectativa de projeção de lucros tributáveis futuros.
Os créditos tributários relacionados as adições temporárias referem-se, principalmente, a Provisões para
causas fiscais e previdenciárias discutidos em âmbito judicial ou administrativo, provisões trabalhistas e
cíveis, cuja realização depende do encerramento dos respectivos processos, e provisão para crédito de
liquidação duvidosa cuja realização depende dos critérios de dedutibilidade nos termos da Lei nº 9.430/96.
Os estudos técnicos elaborados demonstram a capacidade da Instituição de geração de lucros tributáveis
suficientes para compensar os créditos tributários existentes.
(b) A movimentação dos créditos tributários no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 pode
ser demonstrada como segue:

Prejuízos
Adições Fiscais / Base  

temporárias  Negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2019 ........................................ 28.958 196.478 225.436

Constituição ............................................................. 53 27.401 27.454
(Realização) ............................................................ (94) (4.688) (4.782)

Saldo final em 31/12/2019 .......................................... 28.917 219.191 248.108

(c) Expectativa de realização
Período Expectativa de realização por período
2020 .................................................................................. 5.218
2021 .................................................................................. 17.392
2022 .................................................................................. 22.862
2023 .................................................................................. 23.512
2024 .................................................................................. 24.909
Após 2024 ......................................................................... 154.215
Total ................................................................................ 248.108

(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 ...................................... 69.769 69.769 53.298 53.298

Juros sobre capital próprio ................................ (31.000) (31.000) (22.000) (22.000)
Outras Adições / (Exclusões)

permanentes ................................................ 394 394 303 303
 Outras .............................................................. 394 394 303 303
Base de Cálculo .............................................. 39.163 39.163 31.601 31.601
Alíquota base .................................................... (5.875) (5.875) (4.740) (6.320)
Alíquota adicional .............................................. (3.892) (3.136)
Crédito tributário alteração alíquota CSLL (i) ..... 27.402 (2.596)
Incentivos fiscais ............................................... 328 260
Encargos (créditos) com Imposto de Renda

e Contribuição social ................................... (9.439) 21.527 (7.616) (8.916)

(i) Em dezembro de 2019, foi reconhecido no balanço os efeitos da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido a realizar a partir da vigência da nova alíquota, no montante de R$ 27.402 (nota 2.2 j).
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. ............................................................. 953.879 928.686 54.673 57.433
Outros Créditos
Banco BMG S.A. ............................................................. 10.176 21.156
Depósitos à vista
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest ............................................. (19)
Operações de crédito com partes relacionadas
Pessoal chave da Administração ...................................... 2.754 131
Outras partes relacionadas – Pessoas Jurídicas .............. 20.572 1.987
Depósitos interfinanceiros
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest ............................................. (650)
Outras obrigações
Banco BMG S.A. ............................................................. (14.022) (1.904)
Em dezembro de 2019, o Banco BCV contratou seguro garantia com prêmios no montante de R$74 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
específico 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. II - Risco de Liquidez – A política de gestão do risco de liquidez visa a assegurar que os
riscos que afetam a realização das estratégias e de objetivos do Banco estejam continuamente avaliados.
Estabelece parâmetros mínimos de caixa a serem observados e mantidos, bem como as ferramentas
necessárias para sua gestão em cenários normais ou de crise. O acompanhamento diário visa a mitigar
possíveis descasamentos dos prazos, permitindo, se necessário, ações corretivas. III - Risco de
Mercado – O Conglomerado Prudencial BMG emprega uma política conservadora no gerenciamento do
risco de mercado, supervisionando e controlando de forma eficaz cada fator, para identificar e quantificar
as volatilidades e correlações que venham impactar a dinâmica de preços dos seus itens patrimoniais. IV -
Risco Operacional – O Conglomerado Prudencial 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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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 31 de Dezembro de 2019, o Banco BCV registrou lucro líquido de R$ 81,9 milhões e o patrimônio
líquido de R$ 1.272 milhões, correspondendo uma rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido
médio de 6,4%. Na mesma data, o total de ativos atingiu R$ 1.302 milhões, dos quais R$ 972 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, 13 de fevereiro de 2020.
A Administração
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Aos Administradores e Acionistas
BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. (“Banco”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BCV – Banco de Crédito e Varejo
S.A. em 31 de dezembro de 2019 o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
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, 13 de fevereiro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Edison Arisa Pereira
CRC 2SP0000160/O-5 Contador CRC 1SP127241/O-0

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Segundo
Semestre

Nota 2019 2019 2018
Receitas da intermediação financeira .............................. 28.526 58.519 60.031
Operações de crédito ........................................................... 7 1.717 2.118
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ... 10 26.809 56.401 59.537
Receita de variação cambial sobre disponibilidade em

moedas estrangeiras ........................................................ 494
Despesas da intermediação financeira ............................ 9 (17) (8)
Despesa de variação cambial sobre disponibilidade em

moedas estrangeiras ........................................................ 9 (17) (8)
Resultado da intermediação financeira antes da

provisão de créditos de liquidação duvidosa ............. 28.535 58.502 60.023
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ..................... 7 53 (116)
Resultado bruto da intermediação Financeira ............... 28.588 58.386 60.023
Outras receitas (despesas) operacionais ........................ (125) 11.383 (6.725)
Receitas de prestação de serviços ....................................... 23 33
Outras despesas administrativas .......................................... (438) (562) (471)
Despesas tributárias ............................................................ (115) (148) (2.843)
Outras receitas operacionais ............................................... 11 432 12.087 127
Outras despesas operacionais ............................................. 11 (27) (27) (3.538)
Resultado operacional ...................................................... 28.463 69.769 53.298
Resultado antes da tributação sobre o lucro ................. 28.463 69.769 53.298
Imposto de renda .................................................................. 12(d) 688 (6.484) (5.284)
Contribuição social .............................................................. 12(d) 235 (4.102) (4.455)
Ativo fiscal diferido ............................................................... 12(d) 27.649 22.674 (6.793)
Lucro líquido do semestre/exercício ................................ 57.035 81.857 36.766
Lucro líquido por ação - R$ .............................................. R$0,9985 R$0,4485

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

SEDE
São Paulo - SP
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