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Senhores Acionistas,

•

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as
respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Demonstrações dos Fluxos de
Caixa relativos aos semestres findos em 30 de junho de 2011 e de 2010.

•

Avaliação do Resultado

•

•

No semestre findo em 30 de junho de 2011, as operações de crédito e arrendamento mercantil atingiram o montante de
R$ 4.780 milhões (2010 - R$ 5.974 milhões). O índice de inadimplência acima de 30 dias, calculado com base na
quantidade de contratos, ficou em 3,55% (2010 – 3,45%). O lucro do exercício atingiu R$ 98 milhões (2010 - R$74
milhões), totalizando R$ 1.249 milhões de Patrimônio Líquido (2010 - R$ 1.125 milhões) e R$ 7.068 milhões de Ativos
(2010 - R$ 7.275 milhões). O índice de Basiléia em 30 de junho de 2011 é de 13,65% (2010 – 13,80%).

Riscos de Crédito, busca fornecer subsídios à definição de estratégias, além do estabelecimento de limites,
abrangendo análise de exposição e tendências, bem como a eficácia da política de crédito;
Riscos de Mercado, em decorrência de movimentos adversos nos preços dos fatores de risco subjacentes às
posições detidas pelo banco;
Riscos Operacionais, em função da avaliação de novos produtos e operações, monitoramento contínuo de
processos, definição de indicadores de riscos e mensuração quantitativa de perdas operacionais; e
Riscos de Liquidez, visa o acompanhamento e controle diário dos recursos disponíveis, seu descasamento de
fluxos de ativos e passivos, e a capacidade da instituição de honrar suas obrigações.

A estrutura de gerenciamento dos riscos encontra-se disponível em nosso portal www.bancogmac.com.br, e é
distribuído ao público de relacionamento do banco.

Ouvidoria
Gerenciamento de Riscos Corporativos

Trata-se de um canal de comunicação entre o Banco e seus clientes, que tem por objetivo a busca contínua do
aperfeiçoamento e melhoria dos produtos, serviços e atendimento oferecidos, em conformidade com a resolução
nº 3.477 do Banco Central do Brasil.
São Paulo, 15 de agosto de 2011.

Em conformidade com nossas políticas internas, conjuntamente com as diretrizes estabelecidas pela nossa matriz em
Detroit, o Banco GMAC S.A. possui estrutura de gestão de riscos voltada para as melhores práticas internacionais e
atendimento das exigências dos agentes reguladores locais. Neste sentido, o banco conta com políticas de
gerenciamento de riscos e procedimentos de controle e monitoramento contínuo, e de forma independente das áreas
de negócio, permitindo o estabelecimento de uma cultura sólida de administração de riscos no que se refere a:

*

A Administração

*

* Inclui carteira cedida

%$/$1³26 3$75,021,$,6
/HYDQWDGRV HP  GH -XQKR GH  H GH 

'(021675$³Á(6 '2 5(68/7$'2

SDUD RV VHPHVWUHV ILQGRV HP  GH -XQKR GH  H GH 
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRROXFUROÕTXLGRSRUORWHGHPLODÐÞHV

(PPLOKDUHVGHUHDLV

ATIVO
2011
2010
PASSIVO
CIRCULANTE ...............................................................................................
2.699.299 2.425.953
CIRCULANTE ...............................................................................................
Disponibilidades ...........................................................................................
804
3.753
Depósitos ......................................................................................................
Aplicações interfinanceiras de liquidez .........................................................
298.395
111.976
Depósitos interfinanceiros ...........................................................................
Aplicações no mercado aberto ...................................................................
298.395
76.897
Depósitos a prazo .......................................................................................
Aplicações em depósitos interfinanceiros ...................................................
35.079
Outras obrigações .........................................................................................
Operações de crédito ....................................................................................
1.468.041 1.460.218
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ................................
Operações de crédito - setor privado ..........................................................
1.494.921 1.486.397
Sociais e estatutárias ..................................................................................
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa ......................................
(26.880)
(26.179)
Fiscais e previdenciárias .............................................................................
Operações de arrendamento mercantil .........................................................
(15.569)
(17.794)
Diversas ......................................................................................................
Operações de arrendamento a receber - setor privado ...............................
182.150
278.597
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ......................................................................
(-) Rendas a apropriar de arrendamentos a receber ...................................
(179.994) (275.730) Depósitos ......................................................................................................
(-) Provisão para operações de arrendamento de liquidação duvidosa ......
(17.725)
(20.661)
Depósitos interfinanceiros ...........................................................................
Outros créditos ..............................................................................................
943.826
814.983
Depósitos a prazo .......................................................................................
Diversos ......................................................................................................
943.826
814.983
Outras obrigações .........................................................................................
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa ...........................
Fiscais e previdenciárias .............................................................................
Outros valores e bens ...................................................................................
3.802
52.817
Diversas ......................................................................................................
Bens não de uso próprio .............................................................................
1.120
1.090
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS .................................................
(-) Provisões para desvalorizações de outros valores e bens .....................
(107)
(108) Resultado de exercícios futuros ....................................................................
Despesas antecipadas ................................................................................
2.789
51.835
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................................................
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................................................................
1.696.010 1.222.991
Capital ...........................................................................................................
Títulos e valores mobiliários .........................................................................
38.764
26.094
De domiciliados no país ..............................................................................
Carteira própria ...........................................................................................
38.764
26.094
De domiciliados no exterior .........................................................................
Operações de crédito ....................................................................................
882.834
629.038
Reserva de capital ........................................................................................
Operações de crédito - Setor privado .........................................................
893.259
637.605
Reserva de lucros .........................................................................................
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa ......................................
(10.425)
(8.567)
Operações de arrendamento mercantil .........................................................
(4.731)
(8.657)
Operações de arrendamento a receber - Setor privado ..............................
148.808
261.259
(-) Rendas a apropriar de arrendamentos a receber ...................................
(147.045) (258.571)
(-) Provisão para operações de arrendamento de liquidação duvidosa ......
(6.494)
(11.345)
Outros créditos ..............................................................................................
720.277
546.033
Diversos ......................................................................................................
720.277
546.033
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa ...........................
Outros valores e bens ...................................................................................
58.866
30.483
Despesas antecipadas ................................................................................
58.866
30.483
PERMANENTE .............................................................................................
2.672.448 3.626.076
Investimentos ................................................................................................
235.833
213.764
Participações em controladas no País ........................................................
235.828
213.759
Outros investimentos ..................................................................................
5
5
Imobilizado de uso ........................................................................................
5.373
5.569
Outras imobilizações de uso .......................................................................
11.220
10.678
(-) Depreciações acumuladas .....................................................................
(5.847)
(5.109)
Imobilizado de arrendamento .......................................................................
2.429.485 3.406.318
Bens arrendados .........................................................................................
2.301.549 3.248.045
(-) Depreciações acumuladas .....................................................................
127.936
158.273
Diferido ..........................................................................................................
147
Gastos de organização e expansão ............................................................
2.766
2.766
(-) Amortizações acumuladas .....................................................................
(2.766)
(2.619)
Intangível ......................................................................................................
1.757
278
Ativos intangíveis ........................................................................................
50.367
48.202
(-) Amortizações acumuladas .....................................................................
(48.610)
(47.924)
TOTAL DO ATIVO .........................................................................................
7.067.757 7.275.020
TOTAL DO PASSIVO ....................................................................................
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2011
3.469.737
1.603.023
1.181.469
421.554
1.866.714
4.824
45.519
501.895
1.314.476
2.299.450
555.000
264.830
290.170
1.744.450
762.697
981.753
49.746
49.746
1.248.824
1.046.875
4
1.046.871
380
201.569

2010
3.455.042
1.241.303
566.755
674.548
2.213.739
3.855
46.572
589.308
1.574.004
2.656.963
485.277
485.277
2.171.686
613.280
1.558.406
38.182
38.182
1.124.833
1.023.293
4
1.023.289
380
101.160
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Reserva de lucros
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 ....................................................................
Aumento de capital - destinação do lucro de exercícios anteriores .................................
Lucro líquido do semestre ...............................................................................................
Destinação do lucro:
Reserva legal .................................................................................................................
Reserva lucros ...............................................................................................................
Juros sobre o capital próprio ..........................................................................................
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2010 ............................................................................
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 ....................................................................
Aumento de capital através de capitalização
de juros sobre capital próprio do período .......................................................................
Reserva de capital ...........................................................................................................
Lucro líquido do semestre ...............................................................................................
Destinação do lucro:
Reserva legal .................................................................................................................
Reserva lucros ...............................................................................................................
Juros sobre o capital próprio ..........................................................................................
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2011 ............................................................................
As notas explicativas são

Capital
social
849.534
-

Aumento de
capital
24.504
149.255
-

Reserva de
Capital
380
-

Legal
46.495
-

Outras
149.255
(149.255)
-

849.534
849.534

173.759
197.341

380
380

3.695
50.190
51.125

50.970
50.970
68.720

23.582
-

(23.582)
-

-

-

-

4.885
56.010

76.839
145.559

873.116
173.759
380
parte integrante das demonstrações financeiras.

2011
2010
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ........................................
794.726
715.820
Operações de crédito ....................................................................................
358.842
221.346
Operações de arrendamento mercantil .........................................................
443.632
497.261
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ...........................
(7.748)
(2.787)
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ......................................
(521.390) (481.580)
Operações de captações no mercado ..........................................................
(134.271)
(90.925)
Operações de arrendamento mercantil .........................................................
(358.062) (362.441)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............................................
(29.057)
(28.214)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA .......................
273.336
234.240
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS ................................
(149.797) (154.183)
Receitas de prestação de serviços ...............................................................
11.369
15.608
Rendas de tarifas bancárias .........................................................................
57.821
35.294
Outras despesas administrativas ..................................................................
(130.566) (142.429)
Despesas tributárias .....................................................................................
(23.910)
(18.131)
Resultado de participação em controladas ..................................................
8.976
12.379
Outras receitas operacionais ........................................................................
36.304
41.027
Outras despesas operacionais .....................................................................
(109.791)
(97.931)
RESULTADO OPERACIONAL .....................................................................
123.539
80.057
RESULTADO NÃO OPERACIONAL ............................................................
109
1.467
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE
O LUCRO E PARTICIPAÇÕES ...................................................................
123.648
81.524
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ...................................
(25.949)
(7.619)
Provisão para imposto de renda corrente .....................................................
(39.786)
(5.180)
Provisão para contribuição social corrente ...................................................
(19.687)
(5.457)
Ativo fiscal diferido ........................................................................................
33.524
3.018
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO ..................................................................
97.699
73.905
LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL AÇÕES - R$ ....................................
R$ 83,71 R$ 69,06
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Lucros
acumulados
73.905
(3.695)
(50.970)
(19.240)
97.699
(4.885)
(76.839)
(15.975)
-

Total
1.070.168
73.905
(19.240)
1.124.833
1.167.100
97.699
(15.975)
1.248.824

2011
2010
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido ajustado ...................................................................................
538.040
472.267
Lucro líquido .................................................................................................
97.699
73.905
Depreciações e amortizações ......................................................................
253.468
388.072
Insuficiência (superveniência) de depreciação .............................................
97.916
(22.396)
Resultado de equivalência patrimonial .........................................................
(8.976)
(12.379)
Provisão para operações de crédito e de
arrendamento de liquidação duvidosa ........................................................
29.057
28.214
Provisão (reversão de provisão) para perdas de outros valores e bens .......
(1)
7
Atualizações de depósitos em garantia ........................................................
(21.647)
(6.218)
Provisão para contingências .........................................................................
64.575
15.443
Impostos correntes, diferidos e créditos tributários ......................................
25.949
7.619
Variação de ativos e obrigações ...................................................................
(365.735) (477.511)
Imposto de renda pago no semestre ............................................................
(20.828)
(3.412)
Contribuição social pago no semestre ..........................................................
(10.858)
(4.081)
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários ......................................
7.864
(98)
(Aumento) redução em operações de crédito, arrendamento mercantil .......
97.060
(10.157)
(Aumento) redução de depósitos em garantias ............................................
(186.176)
1.708
(Aumento) redução em outros créditos .........................................................
(33.180)
(4.139)
(Aumento) redução outros valores e bens ....................................................
1.559
8.156
Aumento (redução) em depósitos .................................................................
38.187 (130.595)
Aumento (redução) em obrigações por empréstimos e repasses ................
Aumento (redução) em outras obrigações ....................................................
(374.232) (450.133)
Aumento (redução) em resultados de exercícios futuros ..............................
(30.316)
(8.496)
Alienação de imobilizado de arrendamento .................................................
217.053
712.536
Aquisição de imobilizado de arrendamento ..................................................
(72.052) (588.644)
Alienação de bens não de uso .....................................................................
6.641
13.660
Aquisição de bens não de uso .....................................................................
(6.457)
(13.816)
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais ......
172.305
(5.244)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Alienação de imobilizado de uso ..................................................................
110
726
Aquisição de imobilizado de uso ..................................................................
(1.077)
(1.928)
Aquisição no intangível .................................................................................
(67)
(1.602)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento ...........................
(1.034)
(2.804)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ........
171.271
(8.048)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre ...................................
127.928
123.777
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre ....................................
299.199
115.729
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2. ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil emanadas das normas consubstanciadas no plano contábil das instituições do sistema financeiro
nacional – COSIF e da Lei das Sociedades por Ações, incluindo as alterações normatizadas pelo
Banco Central do Brasil, introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis de avaliação dos elementos patrimoniais são as seguintes:
a) Apuração de resultado
As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se o critério
“pro rata temporis” para aquelas de natureza financeira. As receitas e despesas de natureza financeira
são calculadas com base no método exponencial, as receitas com operações cedidas são
reconhecidas no resultado do período em que foram realizadas. As rendas de operações de crédito
e arrendamento mercantil vencidas há mais de 60 dias, independentemente de seu nível de risco,
são reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. As operações de arrendamento
mercantil são apuradas pelo regime de competência e segundo a Portaria MF nº 140/84, que
considera:
• As receitas de arrendamento mercantil, calculadas e apropriadas mensalmente pela exigibilidade
das contraprestações no período.
• O ajuste do valor presente das operações de arrendamento mercantil.
b) Ativo circulante e realizável a longo prazo
Os ativos circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelos valores de aquisição, incluindo
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias “pro rata temporis” e cambiais incorridos,
auferidos e ajustados ao valor de mercado ou de realização, quando este for aplicável.
As operações de arrendamento mercantil são contratadas, de acordo com opção feita pela
arrendatária, com cláusula de taxa de juros prefixada, tendo a arrendatária a opção contratual de
compra do bem, renovação do arrendamento ou devolução ao término do contrato. Os valores
residuais garantidos das operações de arrendamento mercantil, que representam as opções de
compra a vencer, bem como os respectivos ajustes monetários, são registrados na rubrica “Valores
residuais a realizar”, tendo como contrapartida a rubrica “Valores residuais a balancear”, ambos no
subgrupo de arrendamentos a receber.
As provisões para créditos de liquidação duvidosa das operações de crédito, arrendamento mercantil
e outros créditos são fundamentadas na análise das operações em aberto, efetuada pela
Administração, para concluir quanto ao valor adequado, e leva em conta a conjuntura econômica,
a experiência passada e os riscos específicos e globais da carteira, bem como as diretrizes
estabelecidas pela Resolução nº 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional – CMN.
c) Caixa e equivalentes de caixa
Para fins de elaboração das demonstrações dos fluxos de caixa, o caixa e equivalentes de caixa,
de acordo com a Resolução nº 3.604/08, do Conselho Monetário Nacional, são representados por
dinheiro em caixa e depósitos em instituições financeiras, incluídos na rubrica de disponibilidades
e aplicações interfinanceiras de liquidez com prazo de até 90 dias, que possuem conversibilidade
imediata em caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor de mercado.
Dentre os recursos disponíveis com essas características, são classificados como equivalentes de
caixa somente aqueles recursos mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa
de curto prazo e não para investimento ou outros fins.
d) Aplicações interfinanceiras de liquidez
As aplicações interfinanceiras de liquidez são demonstradas pelo custo de aquisição, acrescido de
variações monetárias e juros contratados. Quando o valor de realização de um determinado ativo
for inferior ao valor registrado contabilmente, é registrada provisão para ajuste deste ativo ao seu
respectivo valor de realização.
e) Títulos e valores mobiliários
Os títulos e valores mobiliários estão contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos
rendimentos auferidos sendo as aplicações em fundos de investimento atualizadas com base no
valor da cota divulgado por seus respectivos administradores. Os títulos e valores mobiliários estão
apresentados conforme disposto na Circular BACEN nº 3.068/01, os quais não foram adquiridos
com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e que a Administração não tem
intenção de mantê-los até o vencimento e, portanto, foram classificadas na categoria “títulos
disponíveis para a venda”. Os ajustes ao valor de mercado (ganhos e perdas não realizados) são

registrados em conta destacada do patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários. Esses
ganhos e perdas não realizados são reconhecidos no resultado quando efetivamente realizados.
f) Ativo permanente
É demonstrado ao custo, combinado com os seguintes aspectos:
• Participações em sociedades controladas, avaliada pelo método de equivalência patrimonial.
• Depreciação do imobilizado calculada pelo método linear com base nas seguintes taxas anuais:
sistema de processamento de dados e transportes - 20% e demais contas - 10%.
• Depreciação do imobilizado de arrendamento mercantil calculada de forma acelerada e segundo
determinação das Portarias MF nº 140/84 e 113/88, com redução de 30% da vida útil, quando
o arrendatário for pessoa jurídica e o prazo do contrato de arrendamento mercantil for equivalente
a no mínimo 40% do prazo de vida útil do bem arrendado, as perdas a amortizar relativas a
contratos de arrendamento mercantil são amortizadas de acordo com o prazo restante da vida
útil dos bens arrendados. Consequentemente, o Banco, visando atender ao regime de
competência, constituiu no semestre findo em 30 de junho de 2011, insuficiência de depreciação,
no montante de R$97.916, (R$22.396 de superveniência em 2010), classificada em despesa
de arrendamento mercantil, e apresentava superveniência de depreciação acumulada no
montante de R$ 1.343.871 (R$1.514.293 em 2010) classificado no imobilizado de arrendamento
(nota nº 11), equivalente ao ajuste do efetivo valor presente dos fluxos futuros da carteira de
arrendamento mercantil, com base nas taxas implícitas de retorno de cada operação, conforme
Circular BACEN nº 1.429/89, e Instrução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM nº 58/86.
• O ágio na aquisição de investimento adquirido pela incorporada Braco Participações Ltda. e
sua respectiva conta redutora, provisão para amortização integral de ágio destinada à manutenção
da integridade do patrimônio líquido do Banco (incorporador), são amortizados em até oito anos,
observada a expectativa de resultados futuros.
• O ativo intangível é constituído substancialmente por gastos com a aquisição de desenvolvimento
logiciais, e sua amortização é efetuada pelo prazo de vida útil estimado.
g) Redução ao valor recuperável dos ativos
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC – 01, aprovado pela resolução nº 3.566 de 29 de
maio de 2008, é reconhecida uma perda por impairment se o valor de contabilização de um ativo
ou de sua unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. Uma unidade geradora de
caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera fluxos de caixa substancialmente
independentes de outros ativos e grupos. A partir de 2008, os valores dos ativos não financeiros
são revistos, no mínimo, anualmente para determinar se há alguma indicação de perda por
impairment. Na avaliação da administração não houve indícios de perda por impairment até 30 de
junho de 2011.
h) Passivo circulante e exigível a longo prazo
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos
e as variações monetárias “pro rata temporis” e cambiais incorridos.
i) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações
legais estão sendo efetuados, para o semestre findo em 30 de junho de 2011, de acordo com os
critérios definidos na carta circular BACEN nº 3.429/10 e na Resolução BACEN nº 3.823/09 que
aprova o Pronunciamento Técnico nº 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.
• Ativos contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem
mais recursos.
• Contingências passivas - são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado
na opinião de assessores jurídicos e da Administração, 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 perdas possíveis pelos assessores jurídicos são
apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classificados como perda remota
não requerem provisão e divulgação.
• Obrigações legais - fiscais e previdenciárias - referem-se a demandas judiciais, nas quais estão
sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. Os
montantes discutidos são integralmente registrados nas demonstrações financeiras e atualizados
de acordo com a legislação fiscal.
• Os depósitos judiciais são mantidos em conta de ativo, sem serem deduzidos das provisões
para passivos contingentes, em atendimento às normas do BACEN.
j) Imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda - IRPJ é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro real, acrescida
do adicional de 10% sobre o lucro real excedente a R$ 120 no semestre. A provisão para contribuição
social - CSLL é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro real. É também constituída provisão
para imposto de renda diferido sobre a superveniência de depreciação, as receitas de atualização
dos depósitos judiciais, e créditos tributários de IRPJ e a CSLL diferidos sobre diferenças fiscais
temporárias e prejuízos fiscais, com base nas alíquotas vigentes. O IRPJ e a CSLL diferidos resultante

de operação de incorporação visando a reestruturação societária do Grupo GMAC em 2004 é
somente reconhecido quando da sua efetiva realização.
k) Partes relacionadas
As divulgações de informações sobre as partes relacionadas são efetuadas em consonância a
Resolução nº 3.750 do Conselho Monetário Nacional, que determinou a adoção do Pronunciamento
Técnico – CPC 05, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, referente a divulgação de informações
sobre as partes relacionadas.
l) Mensuração a valor de mercado
A metodologia aplicada para mensuração do valor de mercado (valor provável de realização) das
aplicações interfinanceiras de liquidez e dos títulos e valores mobiliários é baseada no cenário
econômico e nos modelos de precificação desenvolvidos pela Administração, que incluem a captura
de preços médios praticados no mercado, dados divulgados pelas diversas associações de classe,
o valor das cotas de fundos de investimento divulgados pelos seus administradores, bolsas de
valores e bolsas de mercadorias e de futuros, aplicáveis para a data base do balanço. Assim, quando
da efetiva liquidação financeira destes itens, os resultados poderão vir a ser diferentes dos estimados.
m) Uso de estimativas contábeis
A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração efetue certas estimativas
e adote premissas, no melhor de seu julgamento, que afetam os montantes de certos ativos e
passivos, financeiros ou não, receitas e despesas e outras transações, tais como: (i) o valor de
mercado de determinados ativos e passivos financeiros; (ii) as taxas de depreciação dos itens do
ativo imobilizado; (iii) amortizações de ativos intangíveis e (iv) provisões necessárias para absorver
eventuais riscos decorrentes de créditos de liquidação duvidosa e dos passivos contingentes. Os
valores de eventual liquidação destes ativos e passivos, financeiros ou não, podem vir a ser diferentes
dos valores apresentados com base nessas estimativas.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
O caixa e equivalentes de caixa estão compostos da seguinte forma:
Disponibilidades ..............................................................................
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros – CDI ............................
Aplicações em Operações Compromissadas – LFT e LTN .............
Total de caixa e equivalentes de caixa ............................................

2011
804
298.395
299.199

2010
3.753
35.079
76.897
115.729

5. APLICAÇÃO INTERFINANCEIRA DE LIQUIDEZ E TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
a) As aplicações interfinanceiras de liquidez em 30 de junho de 2011, apresentavam montante de
R$298.395 (R$111.976 em 2010), com vencimento em até três meses, e que estavam representadas
por: (i) Certificados de Depósitos Interfinanceiros; e (ii) operações compromissadas.
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
2011
2010
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros – CDI (i) ...................
35.079
Aplicações no Mercado Aberto – LFT e LTN (ii) .........................
298.395
76.897
Total ............................................................................................
298.395
111.976
b) Os Títulos e Valores Mobiliários estavam representados por investimentos em quotas subordinadas
e mezanino do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (“FIDC”) – Banco GMAC Financiamento
a Concessionários, cujo saldo em 30 de junho de 2011, era de R$32.585 (R$21.550 em 2010) em
quotas subordinadas e R$6.179 (R$4.544 em 2010) em quotas mezanino:
Títulos e Valores Mobiliários
2011
2010
FIDC (i) .......................................................................................
38.764
21.550
Total ............................................................................................
38.764
21.550
(i) Representado por aplicação em quotas do FIDC classificadas como mantidas até o vencimento,
equivalente ao prazo de duração do Fundo previsto no seu regulamento. O fundo é administrado
pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que iniciou suas operações em
26 de outubro de 2009, com prazo determinado de duração de 50 anos contados a partir da primeira
integralização de Cotas Seniors da 1ª série do Fundo. Constituído sob a forma de condomínio
fechado destinado a investidores qualificados nos termos da regulamentação em vigor, tendo por
objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação preponderante
dos recursos na aquisição de direitos creditórios do segmento financeiro, celebrados entre o Banco
e seus clientes, sendo esses direitos creditórios oriundos de financiamento de veículos.
O FIDC busca, mas não garante, atingir rentabilidade a médio e longo prazo, equivalente a taxa
DI mais 5,75% para quotas mezanino e a taxa DI mais 3% para quotas seniors, as quotas
subordinadas não possuem rentabilidade alvo, estando condicionada a variação das quotas
seniors e mezaninos.
Participação no patrimônio líquido FIDC:
Em conformidade com o artigo 24, inciso XV, da Instrução CVM nº 356, com redação dada pela Instrução
CVM nº 393, o FIDC deve manter relação mínima entre o valor das cotas seniors e o de seu patrimônio
líquido, sendo que esta relação será apurada diariamente e acessível aos cotistas mensalmente. O

continua...

1. CONTEXTO OPERACIONAL
As atividades operacionais do Banco GMAC S.A. (“Banco”) consistem, principalmente, no financiamento
de veículos ao consumidor, no financiamento de peças e veículos e no empréstimo de capital de giro
para as concessionárias da rede Chevrolet. As operações são conduzidas no contexto do conjunto de
empresas integrantes do Grupo GMAC, as quais atuam integradamente no mercado financeiro,
utilizando-se de uma mesma estrutura operacional. Os benefícios dos serviços prestados entre essas
empresas e os custos da estrutura operacional e administrativa são absorvidos, em conjunto ou
individualmente, segundo a praticabilidade de lhes serem atribuídos.

