
CONTRATOS COM O MESMO GRUPO – BB SEGURIDADE PARTICI PAÇÕES S/A 
 
 
Conforme divulgado na cessão “16 – Transações com Partes Relacionadas”  do Formulário de Referência - 2013 da BB Seguridade Participações S/A, os 
quadros abaixo apresentam as operações mais relevantes celebradas pelas empresas do Grupo BB Seguridade com partes relacionadas nos últimos três 
exercícios sociais: 
 
 

Parte Relacionada Data da 
transação 

Montante 
envolvido 
(Reais) 

Saldo existente Montante 
(Reais) 

Duração  Empréstimo ou 
outro tipo de 
dívida 

Taxa de juros 
cobrados 

Brasilcap, BB 
Corretora e Banco do 
Brasil. 

14/07/1999 231.418.396,45  - Não aplicável.  Prazo de 05 anos 
a partir da data 
da assinatura do 
contrato, 
prorrogáveis 
automaticamente 
por iguais 
períodos  

Não.  Não.  

Relação com o 
emissor  

Coligada, controlada e controlador direto, respectivamente. 

Objeto contrato  Comercialização pela BB Corretora de produtos da Brasilcap no tocante aos serviços de angariação dos Planos da Capitalização 
OUROCAP e o recebimento das respectivas parcelas pela Brasilcap, por meio do Banco do Brasil, no âmbito de suas respectivas 
atribuições e de acordo com as condições estabelecidas no contrato. 

Os produtos com a marca OUROCAP são comercializados exclusivamente pela BB Corretora, ou por quem esta indicar. Os planos de 
capitalização as suas respectivas condições gerais, desenvolvidos pela Brasilcap, em comum acordo com a BB Corretora, são objeto de 
contratos operacionais específicos, partes integrante deste contrato, para cada plano e são firmados entre a BB Corretora, o Banco do 
Brasil e a Brasilcap. No exercício de 2012, o volume transacionado entre Brasilcap e BB Corretora por meio deste contrato foi de 
R$47.202.461,46. Entre a Brasilcap e o Banco do Brasil, o montante envolvido foi de R$184.215.934,99. 

Garantia e seguros Não há. 

Natureza e razão para 
a operação 

Não aplicável. 



 

Parte Relacionada Data da 
transação 

Montante 
envolvido 
(Reais) 

Saldo existente Montante 
(Reais) 

Duração  Empréstimo ou 
outro tipo de 
dívida 

Taxa de juros 
cobrados 

Brasilprev, BB 
Corretora e Banco do 

Brasil. 

06/10/1999 314.589.352,02 - Não aplicável. Prazo de 05 

anos a partir da 

data de sua 

assinatura, 
prorrogáveis 

automaticamente 

por iguais 

períodos. 

Não. Não. 

Relação com o 
emissor  

Coligada, controlada e controlador direto, respectivamente. 

Objeto contrato  Comercialização e promoção pela BB Corretora de planos previdenciários da Brasilprev e a prestação dos serviços bancários por meio 
do Banco do Brasil, no âmbito de suas atribuições e de acordo com as condições estabelecidas no contrato. Os planos e os respectivos 
regulamentos desenvolvidos pela Brasilprev são objeto de contratos operacionais específicos para cada produto, firmados entre a 
Brasilprev, BB Corretora e Banco do Brasil. 

Como parte do processo de realinhamento estratégico dos negócios da Companhia, em 30 de abril de 2010 foi celebrado Acordo 
Operacional, complementar aos termos do Acordo de Acionistas, com o objetivo de redefinir os aspectos pertinentes à operacionalização 
do desenvolvimento e comercialização de Produtos de Previdência Privada Aberta, visando a maximização dos resultados da Brasilprev, 
sua sustentabilidade e competitividade. Neste Acordo, os termos deste contrato foram mantidos. 

No exercício de 2012, o volume transacionado entre Brasilprev e BB Corretora por meio deste contrato foi de R$53.758.709,52. Entre a 
Brasilcap e o Banco do Brasil, o montante envolvido foi de R$260.830.642,50. 

Garantia e seguros Não há. 

Rescisão ou extinção As partes terão o direito de rescindir o Contrato, a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 12 
meses. A rescisão ou denúncia não obriga a parte promotora a qualquer ônus, indenização ou obrigações em decorrência da medida, 
ressalvada a subsistência da obrigação da Brasilprev com participantes do plano. 

Natureza e razão 
para a operação 

Não aplicável. 

 



Parte Relacionada Data da 
transação 

Montante 
envolvido 
(Reais) 

Saldo existente Montante 
(Reais) 

Duração  Empréstimo ou 
outro tipo de 
dívida 

Taxa de juros 
cobrados 

Brasilprev e BB-BI. 28/11/1994 150.910.575,00 - Não aplicável. Prazo 
indeterminado. 

Não. Não. 

Relação com o 
emissor  

Coligada e subsidiária integral do Banco do Brasil, respectivamente. 

Objeto contrato  Prestação pela BB-BI à Brasilprev de serviços de assessoramento na gestão financeira dos recursos da Brasilprev, de acordo com a 
política, diretrizes e segmentos beneficiados definidos pelo Conselho de Administração da Brasilprev mediante proposta de seu Comitê 
Financeiro. A remuneração do BB-BI é apurada sobre o saldo diário do patrimônio da carteira administrada dos Planos Tradicionais e 
conforme regulamento dos respectivos fundos de investimento. As condições do contrato e aditivos posteriores foram consolidadas em 
minuta de 20 de maio de 2009. Como parte do processo de realinhamento estratégico dos negócios da Companhia, em 30 de abril de 
2010 foi celebrado Acordo Operacional, complementar aos termos do Acordo de Acionistas, com o objetivo de redefinir os aspectos 
pertinentes à operacionalização do desenvolvimento e comercialização de Produtos de Previdência Privada Aberta, visando a 
maximização dos resultados da Brasilprev, sua sustentabilidade e competitividade. Neste Acordo, os termos deste contrato foram 
mantidos. 

Garantia e seguros Não há. 

Rescisão ou extinção O descumprimento do contrato poderá ensejar a sua imediata rescisão, além de acarretar a responsabilização da parte inadimplente 
pelos danos causados e independentemente das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. 

O Contrato poderá ser denunciado a qualquer tempo por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com antecedência de 
360 dias. 

Natureza e razão 
para a operação 

Não aplicável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parte Relacionada Data da 
transação 

Montante 
envolvido 
(Reais) 

Saldo existente Montante 
(Reais) 

Duração  Empréstimo ou 
outro tipo de 
dívida 

Taxa de juros 
cobrados 

Brasilcap e BB-BI. 20/10/1995 85.432.860,36 - Não aplicável. Prazo 
indeterminado. 

Não. Não. 

Relação com o 
emissor  

Coligada e subsidiária integral do Banco do Brasil, respectivamente. 

Objeto contrato  Prestação pela BB-BI à Brasilcap dos serviços de administração dos recursos da Carteira de Títulos, valores mobiliários e metal 
(“carteira de títulos”), no âmbito de suas respectivas atribuições e de acordo com as condições estabelecidas no contrato. A 
remuneração do BB-BI é apurada a partir da taxa de administração aplicada sobre o patrimônio liquido da carteira de títulos 
administrada, calculada conforme metodologia definida no contrato. É previsto também, ao final de cada semestre, um bônus equivalente 
a 20% da parcela que exceder à 100% do CDI acumulado no período, a título de performance, conforme as regras definidas em contrato. 
É permitido ao BB-BI firmar convênios e contratos com sociedades corretoras ou distribuidoras de títulos e valores mobiliários, bolsas de 
valores e instituições financeiras para execução ou operacionalização das atribuições a ele outorgadas. Os termos do contrato e 
respectivos aditivos foram assinados em 26 de fevereiro de 2010. 

Garantia e seguros Não há. 

Rescisão ou extinção O descumprimento de quaisquer cláusulas do contrato poderá ensejar a sua imediata rescisão, além de acarretar a responsabilidade da 
parte inadimplente pelos danos causados e independentemente das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. O contrato poderá ser 
rescindido de comum acordo, observados os prazos de vigência das operações em curso. 

Natureza e razão 
para a operação 

Não aplicável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parte Relacionada  Data da 
transação 

Montante 
envolvido 
(Reais) 

Saldo existente  Montante 
(Reais) 

Duração  Empréstimo ou 
outro tipo de 
dívida 

Taxa de juros 
cobrados 

Banco do Brasil, BB 
Corretora, BB Mapfre SH1, 
Mapfre BB SH2, Mapfre 
Participações,  Vida 
Seguradora, Aliança do  
Brasil, Brasilveículos e AB 
Seguros. 

30/06/2011 955.115.463,94 - Não aplicável Prazo de 20 anos a 
contar de sua 
assinatura, 
renovando-se 
automaticamente por 
períodos adicionais 
de cinco anos. 

Não. Não. 

Relação com o emissor  Controlador direto, controlada e coligadas, respectivamente. 
Objeto contrato  Regular os direitos e obrigações das partes relativamente ao desenvolvimento, divulgação, distribuição e comercialização de 

produtos de seguros nos segmentos/ramos de pessoas e elementares conforme definido na legislação aplicável atual ou futura, 
sendo que a distribuição dos produtos de seguros das seguradoras será feita com exclusividade nos canais bancários do Banco do 
Brasil, por meio da BB Corretora, em âmbito nacional. Em ambos os casos, o recebimento e o repasse às seguradoras dos 
respectivos prêmios dos seguros será efetuado pelo Banco do Brasil. As partes autorizaram a utilização, por qualquer um dos 
signatários, das marcas das outras partes deste acordo. A remuneração de BB Corretora e do Banco do Brasil foi estipulada em 
percentuais variáveis sobre os prêmios líquidos. 
No exercício de 2012, por meio deste contrato, a Aliança do Brasil movimentou R$630.778.591,41 com a BB Corretora e 
R$72.228.566,34 com o Banco do Brasil. A Brasilveículos, por sua vez, movimentou R$82.845.144,01 com a BB Corretora e 
R$97.571.950,17 com o BB. A AB Seguros transacionou R$71.691.212,01 com o Banco do Brasil. A Vida Seguradora não 
transacionou valores por meio deste contrato. 

Garantia e seguros  Não há. 
Rescisão  ou extinção  O acordo operacional poderá ser rescindido antecipadamente: 

(i) relativamente à Vida Seguradora e Aliança do Brasil, caso seja resolvido ou rescindido o acordo de acionistas referente à SH1, 
firmado por Mapfre Brasil e BB Seguros, em 30.06.2011; 
(ii) relativamente à Brasilveículos e AB Seguros, caso seja resolvido ou rescindido o acordo de acionistas referente à SH2, 
celebrado entre Mapfre Brasil e BB Seguros, em 30.06.2011. 
O presente acordo poderá ser terminado, a exclusivo critério das demais partes, independentemente de decisão arbitral, na 
hipótese de qualquer das partes incorrer em intervenção, liquidação extrajudicial, cassação da autorização de funcionamento pelo 
órgão competente, falência, requerimento de recuperação judicial ou procedimento semelhante ou início de procedimento de 
recuperação extrajudicial ou ainda, caso a parte tenha sua intervenção, falência ou liquidação requerida e tal situação não seja 
remediada no prazo de 30 dias a contar da data em que tal parte tomar conhecimento do evento. 

Natureza e razão para a 
operação 

Não aplicável. 

 



Parte Relacionada Data da 
transação 

Montante 
envolvido 
(Reais) 

Saldo existente Montante 
(Reais) 

Duração  Empréstimo ou 
outro tipo de 
dívida 

Taxa de juros 
cobrados 

Banco do Brasil e BB 
Corretora. 

25/10/2011 511.684.915,87 - Não aplicável Prazo de 05 
anos, 

prorrogáveis 

automaticamente 
por iguais 
períodos. 

Não. Não. 

Relação com o 
emissor  

Controlador direto e controlada, respectivamente. 

Objeto contrato  (i) Compartilhamento de dados de clientes do Banco, mediante remuneração, como forma de viabilizar a venda de produtos de 
seguridade pela BB Corretora, sendo que, dentre os dados a serem compartilhados, excluem-se aqueles protegidos pelo sigilo bancário, 
(ii) Utilização do quadro de pessoal, da rede de distribuição e dos recursos materiais, tecnológicos e administrativos do Banco do Brasil, 
necessários para que a BB Corretora desempenhe as suas atividades operacionais.  

Pelo cumprimento do item (i) acima o Banco fará jus a remuneração de 40,21% do ganho/faturamento da Corretora, deduzidas as 
despesas e custos necessários à geração do referido ganho. 

Pelo item (ii), a BB Corretora ressarcirá mensalmente ao Banco o montante apurado com base em Nota de Débito Demonstrativa 
elaborada pelo próprio Banco, detalhando o consumo de estrutura ocorrido no período apurado. 

Garantia e seguros Não há. 

Rescisão ou extinção Pode ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito à outra parte, com antecedência de 
30 dias. 

Natureza e razão 
para a operação 

Não aplicável. 

 


