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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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