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BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A - AGOE 

27.04.2015 
 
 

Propostas da Administração e Demais Documentos para  
Informação aos Acionistas 

 
 
Assembleia Geral Ordinária  
 
 

I. Comentários da Administração (CVM 481, Art. 9º, item III);  

Obs.: os demais documentos relativos ao Art 9º foram arquivados na 

CVM, via sistema IPE, por ocasião da divulgação do resultado da BB 

Seguridade em 10.02.2015; Deliberar sobre a destinação do lucro 

líquido do exercício de 2014 e a distribuição de dividendos (CVM 481, 

Art. 9º § 1º Item II – Anexo 9 – 1 – II); 

II. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2014 e a 

distribuição de dividendos; 

III. Eleger os Membros do Conselho Fiscal (CVM 481, Art. 10);  

IV. Fixar remuneração dos membros do Conselho Fiscal. (CVM 481, Art 12, 

Itens I e II); 

V. Eleger membros do Conselho de Administração. (CVM 481, Art 10); 

VI. Fixar o montante global anual de remuneração dos membros dos órgãos 

de Administração. (CVM 481, Art 12, Itens I e II); 

 
Assembleia Geral Extraordinária  
 

I. Reformar o Estatuto Social da Companhia. 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
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27.04.2015 
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COMENTÁRIOS DOS DIRETORES 
Exercício findo em 31.12.2014 

 
Em conformidade com o Art.9º, 

inciso III, da Instrução CVM 481/09  
(Item 10 do Formulário de Referência) 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 

Nós, membros da Diretoria Executiva da BB Seguridade, na forma da instrução CVM 480, 
comentamos nesta seção 10 do Formulário de Referência os principais aspectos relativos à 
Companhia. Declaramos que as informações são verdadeiras, completas e consistentes.  

Inicialmente, na seção 10.1, posicionamo-nos sobre as condições financeiras e patrimoniais da 
BB Seguridade, sua estrutura de capital, fontes de financiamento e seus níveis de 
endividamento. Apresentamos, ainda, a composição do Balanço Patrimonial - BP. O 
desempenho comentado tem como base as demonstrações contábeis em padrão internacional 
(IFRS – International Financial Reporting Standards), exceto se especificado de outro modo. 

Na seção 10.2, comentamos as principais variações e impactos ocorridos nos resultados 
operacional e financeiro, incluindo uma análise resumida das demonstrações financeiras 
consolidadas do Grupo BB Seguridade. 

Atendendo a seção 10.3, descrevemos a introdução da Companhia no ramo de planos privados 
de assistência odontológica, por meio da Brasildental; a reorganização societária do Grupo 
Segurador BB Mapfre; e a Incorporação da BB Capitalização S.A. 

Em seguida, na seção 10.4 comentamos se há ressalvas ou ênfases no relatório dos auditores 
independentes sobre as demonstrações financeiras. 

Em relação às políticas contábeis críticas, destacamos na seção 10.5 o valor justo de 
instrumentos financeiros, impairment de ativos financeiros disponíveis para venda, impairment 
de ativos não financeiros, impostos sobre os lucros, reconhecimento e avaliação de impostos 
diferidos, provisões e passivos contingentes. 

Na seção 10.6, pronunciamo-nos sobre os controles internos destinados a assegurar a retidão 
das demonstrações financeiras, os quais se baseiam nas melhores práticas de mercado e de 
governança corporativa, além de conformidade com a legislação em vigor e com as orientações 
dos órgãos reguladores.  

A seção 10.7, não se aplica à Companhia, uma vez que esta não realizou qualquer captação de 
recursos por meio de ofertas públicas em 2014. 

Nas seções 10.8 e 10.9, discorremos sobre os itens off-balance sheet, bem como suas 
naturezas e valores. 

Na seção 10.10, em relação ao plano de negócios, comentamos sobre o plano de 
investimentos previstos pela BB Seguridade. 

 (a) Comentários dos Diretores sobre as condições f inanceiras e patrimoniais gerais 

A BB Seguridade atingiu R$10.383 milhões em ativos totais em dezembro de 2014, conforme 
demonstrações contábeis em IFRS publicadas pela Companhia. Ao final do exercício anterior o 
ativo era composto em grande parte por investimentos em controladas e coligadas (70,0%) e 
por caixa e equivalentes de caixa (20,2%). 

O lucro líquido atingiu R$3.456 milhões no exercício de 2014, apresentando crescimento de 
39,7% sobre o exercício anterior, conforme será melhor detalhado na seção 10.2. 

Na visão da administração, a solidez patrimonial da Companhia está expressa na 
predominância de recursos próprios (patrimônio líquido) na sua estrutura patrimonial, na 
ausência de endividamento financeiro e no comportamento do seu índice de endividamento. 
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O patrimônio líquido da Companhia atingiu R$ 7.924 milhões em 31 de dezembro de 2014, 
apresentando crescimento de 14,2% sobre 31 de dezembro de 2013. Ao final de 2014, o 
patrimônio líquido representava 76,3% do total dos passivos da Companhia, relação que em 
dezembro de 2013 era de 79,0%. O patrimônio líquido apresentou o saldo de R$6.941 e 
R$5.638 em 31 de dezembro de 2013 e 2012, respectivamente. 

A tabela a seguir apresenta os principais itens patrimoniais consolidados da Companhia. 

  Em 31/12/2012 % 
Total Em 31/12/2013 % 

Total Em 31/12/2014 % 
Total 

R$ mil, exceto percentuais             

Ativo 7.292.611 100 8.785.478 100 10.382.681 100 

Caixa e equivalentes de caixa 1.327.931 18 1.785.284 20 2.094.427 20 

Instrumentos financeiros 398 0 3046 0 649 0 

Investimentos em coligadas 5.385.543 74 6.221.050 71 7.267.146 70 

Ativos por impostos correntes 18.098 0 88.120 1 128.414 1 

Ativos por impostos diferidos 5.762 0 6.377 0 7.857 0 

Outros ativos 554.879 8 681.601 8 884.188 9 

Passivo 1.654.237 23 1.844.205 21 2.458.697 24 

Provisões trabalhistas, fiscais e 
cíveis 5.718 0 8.637 0 14.557 0 

Dividendos a pagar 624.698 9 344.719 4 466.102 4 

Passivos por impostos correntes 92.756 1 152.910 2 218.978 2 

Passivos por impostos diferidos 269.654 4 273.977 3 273.977 3 

Outros passivos 661.411 9 1.063.962 12 1.485.083 14 

Patrimônio Líquido 5.638.374 77 6.941.273 79 7.923. 984 76 

Passivo e patrimônio líquido 7.292.611 100 8.785.47 8 100 10.382.681 100 

 

Para maiores informações sobre as condições financeiras da BB Seguridade, veja a seção 10.2 
deste Formulário de Referência, no qual apresentamos uma análise com base nas 
demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BB Seguridade. 

(b) estrutura de capital e possibilidade de resgate  de ações e quotas 

O índice de endividamento (passivo exigível / patrimônio líquido) registrou 0,31 ao final de 
2014, ante 0,27 em dezembro de 2013. O referido índice registrou 0,29 no fim de 2012. Os 
passivos exigíveis correspondiam a 24% do passivo total da companhia em dezembro de 2014, 
proporção que era de 21% ao final de 2013 e 23% no fim de 2012. 

Em 31 de dezembro de 2014, bem como em 31 de dezembro dos anos de 2013 e 2012, o 
passivo da Companhia era composto, principalmente, por dividendos a pagar e comissões a 
apropriar, sendo essas últimas referentes ao diferimento de receitas de corretagem por parte da 
BB Corretora. 

 

Na tabela seguinte, apresentamos a composição da estrutura de capital da Companhia entre 
capital próprio e passivo: 
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  Em 31/12/2012 % Total  Em 31/12/2013 % Total  Em 31/12/2014 % Total  

Em R$ mil, exceto 
percentuais 

            

Passivo 1.654.237 23 1.844.205 21 2.458.697 24 

Patrimônio líquido 5.638.374 77 6.941.273 79 7.923.984 76 

Passivo e 
patrimônio líquido 

7.292.611 100 8.785.478 100 10.382.681 100 

 

Hipóteses de resgate 

Não há hipóteses de resgate de ações de emissão da BB Seguridade, além daquelas previstas 
em lei.  

Cabe ressaltar que a BB Seguridade está apta a iniciar negociação privada de ações de sua 
própria emissão, conforme autorização da Comissão de Valores Mobiliários, informada ao 
mercado por meio de fato relevante em 28 de janeiro de 2014, com o intuito exclusivo de suprir, 
por meio destas, o pagamento de parte da remuneração variável dos membros de sua Diretoria 
Executiva, que se dará por meio de ações. 

Fórmula de cálculo do valor de resgate 

Não se aplica. 

(c) capacidade de pagamento em relação aos compromi ssos financeiros assumidos  

Até a data deste formulário de referência, a BB Seguridade operava, principalmente, com 
capital próprio, sendo o passivo da Companhia composto, fundamentalmente, por dividendos a 
pagar e comissões a apropriar. A Companhia financia suas atividades, basicamente, com 
dividendos recebidos de suas subsidiárias integrais BB Seguros e BB Cor. Se necessário a 
Companhia poderá recorrer a recursos de terceiros, os quais serão honrados com recursos 
gerados por suas sociedades controladas e coligadas. 

Avaliando as operações de suas coligadas e controladas, a posição atual de seus ativos e 
passivos, a geração de caixa e a perspectiva para os mercados de atuação da Companhia, a 
Administração entende que a BB Seguridade possui recursos para dar continuidade a seus 
negócios no futuro. A Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que 
possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. 

(d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não 
circulantes utilizadas  

A Companhia financia suas operações, fundamentalmente, com capital próprio, não possuindo 
quaisquer empréstimos, financiamentos ou linhas de crédito contratadas. Em 31 de dezembro 
de 2014, bem como em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o passivo da Companhia era 
composto, principalmente, por dividendos a pagar e comissões a apropriar. Os investimentos 
em ativos não circulantes foram realizados por meio do capital social integralizado pelo Banco 
do Brasil, na constituição da BB Seguridade, e com dividendos recebidos das controladas. 

(e)  fontes de financiamento para capital de giro e  para investimentos em ativos não 
circulantes que pretende utilizar para cobertura de  deficiências de liquidez 

A Companhia pretende manter sua estratégia de financiamento, principalmente, com capital 
próprio e acredita que terá recursos suficientes para cumprir com suas obrigações 
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operacionais. Entretanto, poderá complementar essa estratégia por meio da utilização de 
outros tipos de financiamento, incluindo: (i) contratação de empréstimos e  financiamentos  
junto  a  instituições 
 financeiras; e(ii) captação de recursos, por meio de instrumentos de dívida ou emissão de 
ações no mercado de capitais. 
 
(f)  níveis de endividamento e as características d e tais dívidas 

i. contratos de empréstimo e financiamento relevant es 

Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía quaisquer contratos de 
empréstimo e financiamento. 

ii. outras relações de longo prazo com instituições  financeiras 

Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía outras relações de longo 
prazo com instituições financeiras, além daquelas de caráter societário e comercial mantidas 
com o Banco do Brasil S.A., seu acionista controlador. 

iii. grau de subordinação entre as dívidas 

Conforme indicado no item "i" acima, até a data deste Formulário de Referência a Companhia 
não possuía quaisquer contratos de empréstimo e financiamento. Em atendimento ao disposto 
no item 9.2.10 do Ofício SEP 2/2015, esclarecemos que na data deste Formulário de 
Referência: 

• Do total dos ativos da Companhia, 76,3% era financiado por recursos dos acionistas 
("Acervo Líquido") em 2014, 79,0% em 2013 e 77,3% em 2012; 

• Compõe o passivo exigível da Companhia, nesta ordem de subordinação; 

1. Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis - No montante de R$14,6 milhões em 
dezembro de 2014, R$8,6 milhões ao final de 2013 e R$5,7 milhões no fim de 
2012; 

2. Passivos por impostos correntes e diferidos - No montante de R$493,0 milhões em 
dezembro de 2014, R$426,9 milhões ao final de 2013 e R$362,4 milhões no fim de 
2012; 

3. Dividendos e bonificações a pagar - Saldo de R$466,1 milhões ao final de 2014, 
R$344,7 milhões em dezembro de 2013 e R$624,7 em dezembro de 2012; 

4. Outros passivos - Esta linha compreende principalmente comissões a apropriar 
oriundas da consolidação das demonstrações da BB Corretora e, portanto, foi 
classificada como sendo a de maior grau de subordinação perante às demais 
obrigações. Seu saldo alcançou R$1.485,0 milhões ao final de 2014, R$1.064,0 
milhões ao final do exercício de 2013 e R$661,4 no fim de 2012.  

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em es pecial, em relação a limites de 
endividamento e contratação de novas dívidas, à dis tribuição de dividendos, à alienação 
de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e  à alienação de controle societário 

Informamos que não há restrições impostas à BB Seguridade em relação a limites de 
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de 
ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, além 
daquelas previstas em lei. 
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(g)  limites de utilização dos financiamentos já co ntratados 

Até 31 de dezembro de 2014, bem como em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a Companhia 
não possuía quaisquer empréstimos, financiamentos ou linhas de crédito contratadas. 

(h)  alterações significativas em cada item das dem onstrações financeiras 

As demonstrações contábeis consolidadas referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 
(consolidadas), foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de Relatório 
Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Por ser uma empresa de participações, as movimentações da BB Seguridade são, 
basicamente, decorrentes de investimentos, dividendos ou juros sobre o capital próprio a pagar 
ou a receber e de aplicações financeiras, além de despesas necessárias para sustentar a 
operação. Além disso, as demonstrações consolidadas da BB Seguridade englobam as 
receitas, despesas e contas patrimoniais da BB Corretora, BB Cor Participações e BB Seguros, 
empresas controladas pela Companhia. 

As variações nas contas de resultado constam do item 10.2 deste Formulário de Referência, 
que apresenta uma análise da Demonstração de Resultados dos exercícios de 2014 e 2013. O 
ano de 2013 é apresentado como o primeiro ano de operações da Companhia, tendo em vista 
que em entre 20 de dezembro de 2012 (data de sua constituição) e 31 de dezembro de 2012 a 
BB Seguridade não auferiu quaisquer receitas ou despesas. 

 

Balanço Patrimonial Consolidado – Ativo 

  
Em 31 de 

dezembro de 
2012 

% 
Total 

Em 31 de 
dezembro de 

2013 

% 
Total 

Em 31 de 
dezembro de 

2014 

% 
Total 

R$ mil, exceto percentuais             

Ativo 7.292.611 100 8.785.478 100 10.382.681 100 

Caixa e equivalentes de caixa 1.327.931 18 1.785.284 20 2.094.427 20 

Instrumentos financeiros 398 0 3046 0 649 0 

Investimentos em coligadas 5.385.543 74 6.221.050 71 7.267.146 70 

Ativos por impostos correntes 18.098 0 88.120 1 128.414 1 

Ativos por impostos diferidos 5.762 0 6.377 0 7.857 0 

Outros ativos 554.879 8 681.601 8 884.188 9 
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Em 31 de dezembro de 2014, o ativo consolidado da BB Seguridade alcançou R$10.383 
milhões, tendo registrado crescimento de 18,2% sobre 31 de dezembro de 2013. Ao final de 
2013, o ativo consolidado da Companhia registrou R$8.785 milhões e no fim de 2012 
apresentou saldo de R$7.293. As linhas que compõem o ativo encontram-se evidenciadas a 
seguir: 

Caixa e equivalentes de caixa: esta linha apresentou saldo de R$2.094 milhões em 31 de 
dezembro de 2014, R$1.785 milhões em 31 de dezembro de 2013 e R$1.328 milhões ao fim de 
2012. Ao final de 2014, a linha de caixa e equivalentes de caixa representava 20,2% do ativo 
consolidado da Companhia, repetindo o percentual observado em dezembro de 2013. Em 2012 
a linha caixa e equivalentes de caixa representava 18,2% do ativo consolidado da Companhia. 
Em 2014, o caixa gerado por operações foi da ordem de R$1.525 milhões e o gerado pelas 
atividades de investimento totalizou R$1.179 milhões. A variação líquida dessa linha, que 
considera ainda o montante pago como dividendos de R$2.395 milhões, foi de R$309 milhões.  

Instrumentos financeiros: registraram saldo de R$572 mil em 31 de dezembro de 2014 e de 
R$3,0 milhões em 31 de dezembro de 2013. Esta linha compreende certificados de depósito 
bancário pertencentes à BB Corretora. 

Investimentos em controladas e coligadas: Esta linha é composta pelo saldo de investimento 
nas empresas BB Mapfre SH1, Mapfre BB SH2, Brasilprev, Brasilcap, IRB Brasil-RE e 
Brasildental. No montante de R$7.267 milhões, a linha de investimentos representa 70% do 
ativo consolidado da BB Seguridade em 31 de dezembro de 2014. Em 31 de dezembro de 
2013, a linha de investimentos registrou R$6.221 e ao final de 2012, R$5.386. No comparativo 
com o ano de 2013 houve crescimento de 16,8% devido, principalmente, ao resultado de 
equivalência patrimonial realizado em 2014, deduzido de dividendos recebidos e após ajustes 
de avaliação patrimonial e outros eventos (constituição da Brasildental em março de 2014 e a 
incorporação da BB Capitalização pela BB Seguros Participação S.A. em novembro de 2014).  

Ativos por impostos correntes e diferidos: ao final de dezembro de 2014, esta linha atingiu     
R$136,3 milhões, evolução de R$41,8 milhões em 12 meses, justificada pelo aumento do saldo 
de ativos fiscais por impostos correntes. Em dezembro de 2013 a linha atingiu R$94,5 milhões 
e em dezembro de 2012 o montante observado foi de R$23,9 milhões. 

Outros ativos: Em 31 de dezembro de 2014, o saldo de outros ativos atingiu R$884,2 milhões, 
evolução de 29,7% em 12 meses. O crescimento desta linha decorreu, principalmente, do 
acréscimo em rendas a receber, referentes essencialmente a comissões a receber da BB 
Corretora junto às coligadas. Em 31 de dezembro de 2013 o saldo de outros ativos registrou 
R$681,6 milhões e ao final de 2012 o saldo observado foi R$554,9 milhões. 
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Balanço Patrimonial Consolidado – Passivo e Patrimô nio Líquido 

  
Em 31 de 

dezembro de 
2012 

% 
Total 

Em 31 de 
dezembro de 

2013 

% 
Total 

Em 31 de 
dezembro de 

2014 

% 
Total 

R$ mil, exceto percentuais             

Passivo 1.654.237 23 1.844.205 21 2.458.697 24 

Provisões trabalhistas, fiscais e 
cíveis 

5.718 0 8.637 0 14.557 0 

Dividendos a pagar 624.698 9 344.719 4 466.102 4 

Passivos por impostos correntes 92.756 1 152.910 2 218.978 2 

Passivos por impostos diferidos 269.654 4 273.977 3 273.977 3 

Outros passivos 661.411 9 1.063.962 12 1.485.083 14 

Patrimônio Líquido 5.638.374 77 6.941.273 79 7.923. 984 76 

Passivo e patrimônio líquido 7.292.611 100 8.785.47 8 100 10.382.681 100 

 

O passivo consolidado da BB Seguridade alcançou saldo de R$2.459 milhões em 31 de 
dezembro de 2014. Em 31 de dezembro de 2013 o saldo observado foi de R$1.844 milhões e 
em dezembro de 2012, R$1.654 milhões. A composição do passivo consolidado é dada por: 

a) Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis: O saldo ao final de dezembro de 2014 foi de                  
R$14,6 milhões, evolução de 68,5% em 12 meses. Em 31 de dezembro de 2013, o saldo foi 
de R$8,6 milhões e ao final de 2012, R$5,7 milhões. Os valores alocados nesta linha são 
oriundos da BB Corretora, em ações classificadas como risco provável, sendo: 

• R$2,9 milhões referente a demandas fiscais em ações oriundas, principalmente, de 
autuações do fisco municipal tratando de ISSQN; e 

• R$11,6 milhões referentes a demandas cíveis, destacando-se os pedidos de 
indenizações diversas (danos materiais, morais etc.), litígios quanto ao pagamento de 
sinistros e aplicabilidade do código de defesa do consumidor. 

b) Dividendos a pagar: esta linha apresentou saldo de R$466,1 milhões em 31 de dezembro 
de 2014 e de R$344,7 milhões em 31 de dezembro de 2013, crescimento de 35,2%. O 
crescimento foi motivado pelo fato da Companhia ter aumentado seu lucro líquido, 
mantendo o mesmo percentual de payout de dividendos do ano de 2013. Em 31 de 
dezembro de 2012, o saldo observado da linha dividendos a pagar foi de R$624,7 milhões. 

c) Passivos por impostos correntes e diferidos: Em dezembro de 2014 o saldo alcançou           
R$493,0 milhões, registrando crescimento de 15,5% em 12 meses. O saldo se refere aos 
montantes provenientes da consolidação das empresas controladas. Em dezembro de 
2013, o saldo observado foi de R$426,9 milhões e ao final de 2012, R$362,4 milhões. 

d) Outros passivos: o saldo em 31 de dezembro de 2014 era de R$1.485 milhões e em 31 de 
dezembro de 2013 atingiu R$1.064 milhões, crescimento de 40,0% em 12 meses, valor que 
equivale a 14,3% do passivo consolidado. O crescimento foi impulsionado pela evolução de 
saldo de comissões a apropriar da BB Corretora, que são geradas a partir do diferimento de 
parte das receitas de corretagem pelo regime competência. O saldo de outros passivos em 
dezembro de 2012 foi de R$661,4 milhões. 

e) Patrimônio Líquido: Em 31 de dezembro de 2014, o Patrimônio Líquido consolidado da BB 
Seguridade era de R$7.924 milhões, ante R$6.941 em 31 de dezembro de 2013, 
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registrando evolução de 14,2% em 12 meses. Em 31 de dezembro de 2012 o Patrimônio 
Líquido da Companhia registrou R$5.638 milhões. O Patrimônio Líquido de 31 de dezembro 
de 2014 corresponde a um valor patrimonial de R$3,96 por ação. 



12 
 

 

10.2 Resultado Operacional e Financeiro 

 

a) resultados das operações do emissor, em especial : 

i. descrição de quaisquer componentes importantes d a receita 

Descritos no item ii. 

ii. fatores que afetaram materialmente os resultado s operacionais 

Considerando que a Companhia foi constituída em 20 de dezembro de 2012, e que não houve 
movimentação em suas contas de resultado até 31 de dezembro daquele ano, foram incluídas 
nesta seção do Formulário de Referência informações financeiras consolidadas referentes aos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2014.  

As demonstrações consolidadas da BB Seguridade incluem as demonstrações financeiras da 
própria BB Seguridade, as demonstrações financeiras consolidadas da BB Seguros e as 
demonstrações financeiras da BB Corretora, BB Capitalização e da BB Cor.  

Os saldos e transações intragrupo, bem como quaisquer receitas ou despesas não realizadas 
nas transações entre as companhias, são eliminados na preparação das demonstrações 
financeiras. Os ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por 
equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento, na proporção da participação da 
BB Seguridade na investida.  

DRE BB Seguridade Contábil – 2013 e 2014 

R$ million 2013 2014
Var.2014 s/ 

2013 %

Receitas operacionais        3.297.363        4.498.443              36,4 

Receita de comissões 1.736.407      2.308.045      32,9            

Receita de investimentos em participações societárias        1.560.956        2.190.398              40,3 

Seguros vida, habitacional e rural           741.199           972.851              31,3 

Seguros patrimônio           194.602           137.359            (29,4)

Previdência           443.981           742.118              67,2 

Capitalização           123.405           216.153              75,2 

Resseguro             57.769           123.932            114,5 

Seguros Odontológicos                     -               (2.015)                 -   

Outras receitas e despesas         (349.641)         (359.431)                2,8 

Receitas de juros de instrumentos financeiros           119.849           180.022              50,2 

Despesas com pessoal           (25.581)           (40.858)              59,7 

Despesas administrativas         (277.515)         (279.419)                0,7 

Outras receitas/despesas operacionais         (166.394)         (219.176)              31,7 

Lucro antes dos impostos        2.947.722        4.139.012              40,4 

Impostos         (473.969)         (682.329)              44,0 

Lucro Líquido        2.473.753        3.456.683              39,7  
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A BB Seguridade registrou lucro líquido de R$ 3,5 bilhões em 2014. O resultado apresentado 
equivale a 53,4% de retorno sobre o patrimônio líquido médio1, retorno 11,3 p.p. superior 
àquele observado em 2013. 

A expansão dos resultados decorre principalmente do crescimento de 36,4% das receitas 
operacionais. Esse comportamento é explicado, principalmente, por: 

• Expansão de 32,9% nas receitas de corretagem, em razão do aumento das vendas de 
produtos de seguros, previdência e capitalização no canal bancário; e 

• Aumento de 40,3% nas receitas de investimentos em participações societárias. 

Receitas de Comissões 

Em 2014, as receitas de comissões da BB Corretora alcançaram R$ 2,3 bilhões, alta de 30,7% 
em relação ao ano de 2013, com aumento nas receitas de corretagem provenientes de todas 
as Coligadas, com destaque para o segmentos de vida, habitacional e rural, e de previdência, 
que aumentaram a participação no total de receitas de comissões em 2014.  

50,3%

17,3%

15,6%

16,3%

0,5%

2013
Seguros vida,

habitacional e
rural

Seguros
patrimônio

Previdência

Capitalização

Outras Receitas

52,9%

14,2%

16,5%

16,1%

0,4%

2014
Seguros vida,

habitacional e
rural
Seguros

patrimônio

Previdência

Capitalização

Outras Receitas

 

A representatividade dos segmentos vida, habitacional e rural avançou de 50,3%, em 2013, 
para 52,9% em 2014, enquanto que o segmento de previdência, que registrou nível recorde de 
contribuições em 2014, apresentou um aumento de participação nas receitas de comissões de 
15,6% em 2013 para 16,5% em 2014. 

Como segmentos que reduziram a representatividade nas receitas de comissões, destacam-se 
patrimônio e capitalização. Enquanto o segmento de patrimônio apresentou redução na 
representatividade de 17,3% em 2013 para 14,2% em 2014, o segmento de capitalização 
recuou sua representatividade de 16,3%, em 2013, para 16,1% em 2014. 

Receitas de Investimentos 

A receita de investimentos em participações societárias totalizou R$ 2,2 bilhões em 2014, 
incremento de 40,3% no comparativo com 2013, explicado pelo aumento da comercialização 
de produtos de seguros, previdência e capitalização, e pelo melhora no resultado financeiro, 
decorrente de uma maior estabilidade no mercado de juros futuros e da expansão da taxa 
média SELIC. Segue breve comentário sobre o desempenho dos principais segmentos de 
negócios: 

a. Vida, habitacional e rural:  a receita de investimentos proveniente dos segmentos de vida, 
habitacional e rural somou R$ 972,9 milhões em 2014, crescimento de 31,3% em relação a 
2013. A evolução foi resultante do crescimento do resultado das operações de seguros, 
                                                           
1 Para fins de cálculo do Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio a Companhia deduz do Patrimônio 
Líquido o percentual de destinação do lucro líquido (payout) aprovado por seus órgãos de administração, 
e não apenas os dividendos a pagar contabilizados no passivo exigível. 



14 
 

impulsionado pela expansão dos prêmios ganhos e melhora do índice combinado. Outro fator 
importante foi a melhora do resultado financeiro, que apresentou crescimento de 25,1% em 
relação a 2013. 

Cabe ressaltar que o segmento vida, habitacional e rural tem parte de suas receitas atreladas a 
políticas públicas. O plano de safra divulgado anualmente pelo Governo Federal, e o montante 
de subvenção a ser concedido aos seguros rurais, afetam de forma material a demanda por 
seguros voltados ao agronegócio. 

No entanto, caso no futuro, o Governo Federal altere as políticas para o setor, poderá haver 
impactos às taxas de crescimento desta carteira. 

b. Patrimônio:  a receita de investimentos proveniente do segmento de patrimônio totalizou 
R$137,4 milhões em 2014, redução de 29,4% no comparativo com 2013. Em 2013, o resultado 
foi beneficiado pela adesão ao REFIS por parte de empresas vinculadas à Mapfre BB SH2, o 
que adicionou R$108,1 milhões ao lucro líquido do segmento naquele ano. 

c. Previdência:  a receita de investimentos proveniente do segmento de previdência alcançou                 
R$ 742,1 milhões em 2014, aumento de 67,2% sobre 2013. O desempenho foi influenciado 
pelo crescimento do resultado de previdência e seguros, sustentado pelo incremento das 
receitas com taxa de gestão, e pela evolução do resultado financeiro. 

Outro fator determinante para o resultado foi o cumprimento da Resolução CNSP nº 281/13 e 
da Circular Susep nº462/13, que determinaram a reversão da Provisão de Insuficiência de 
Contribuições (PIC) e Provisão de Oscilação Financeira (POF) até o final do exercício de 2014. 
De forma concomitante, em cumprimento à Circular SUSEP nº 457/12 e após realização de 
Teste de Adequação de Passivos (TAP), foi realizada a contabilização de Provisão 
Complementar de Contribuição (PCC) e Provisão de Despesas Relacionadas (PDR). Essas 
contabilizações geraram um efeito líquido sobre as receitas de investimento auferidas pela BB 
Seguridade estimado em R$195,6 milhões. 

d. Capitalização:  a receita de investimentos proveniente do segmento de capitalização somou               
R$ 216,2 milhões, em 2014, evolução de 75,2% no comparativo com 2013. O resultado deste 
segmento foi impulsionado pela: (i) expansão das receitas líquidas, (ii) redução das despesas 
com sorteio e (iii) crescimento do resultado financeiro. 

e. Resseguro:  a receita de investimentos proveniente do segmento de resseguros somou      
R$ 123,9 milhões em 2014, crescimento de 114,5% em relação em relação a 2013. O 
crescimento das receitas deve-se principalmente ao fato de que a participação detida pela BB 
Seguridade no IRB (por meio da BB Seguros) começou a ser reconhecida apenas em 
setembro de 2013. 

 

Distribuição das Receitas de Equivalência 
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Itens Relevantes 

Conforme observado nas análises acima, foram identificados itens considerados 
extraordinários nas demonstrações financeiras consolidadas dos exercícios de 2013 e 2014, 
que tiveram impactos no resultado da BB Seguridade. Estes eventos estão melhor detalhados 
a seguir: 

Refis  - em novembro de 2013 a BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens (“BB 
Corretora”) e as coligadas Mapfre Vida, subsidiária integral da BB Mapfre SH1, e Mapfre 
Seguros Gerais, subsidiária integral da Mapfre BB SH2, aderiram ao Programa de 
Recuperação Fiscal (REFIS) de acordo com a Lei nº 12.865 de 9 de outubro de 2013. 
Conforme disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 08/2013, em conformidade com o 
disposto no art. 92 da Medida Provisória nº 627/2013, o pagamento feito à vista permitiu 
redução de 100,0% (cem por cento) das multas de mora e de ofício, de 100,0% (cem por 
cento) das multas isoladas, de 100,0% (cem por cento) dos juros de mora e de 100,0% (cem 
por cento) sobre o valor do encargo legal. Em virtude de os volumes de provisionamento serem 
maiores que os valores envolvidos para o pagamento das obrigações, houve reversão de 
provisões e consequentemente impacto positivo líquido nas receitas de investimentos da BB 
Seguridade de R$82,7 milhões referente à SH1, R$108,1 milhões referente à SH2 e R$12,6 
milhões referente à BB Corretora.  

IBNER - a Circular Susep Nº 462/13 regulamentou o ajuste de IBNER (Sinistros Ocorridos e 
Não Suficientemente Avisados), definindo-o como uma parcela da PSL (Provisão de Sinistros a 
Liquidar). Esse valor se caracteriza como um ajuste agregado dos sinistros avisados e não 
pagos, devendo ser utilizado somente quando não for possível a reavaliação de cada sinistro 
individualmente. Em 2013, houve um reforço nesta provisão, impactando negativamente as 
receitas de investimento da BB Seguridade em R$21,5 milhões referente à SH1 e R$13,1 
milhões referente à SH2. 

Brasilcap  – mudanças na contabilização de planos de pagamento único: até dezembro de 
2012 a Brasilcap contabilizava as receitas de títulos de pagamentos únicos, bem como as 
despesas das provisões técnicas e comercialização de forma diferida, ao longo da vigência do 
produto (demonstrações em IFRS). Atendendo a recomendação de sua auditoria externa, 
baseada em estudo técnico elaborado pela Companhia, foi alterada sua prática contábil e 
desde janeiro de 2013, a Brasilcap passou a reconhecer tais resultados com títulos de 
pagamentos únicos na medida em que efetivamente acontecem. Tomada tal decisão, também 
foi revertido o estoque de receitas líquidas e despesas diferidas e seus respectivos efeitos 
tributários reconhecidos em seu balanço de 2012. Este item foi segregado como parte do 
resultado extraordinário do período, gerando impacto positivo sobre as receitas de 
investimentos da BB Seguridade de R$35,3 milhões. 

BB Corretora  – nova remuneração: refere-se a menores receitas geradas no âmbito do 
contrato celebrado junto ao Banco do Brasil, em vigor ao longo de 2012, o que já não se aplica 
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sob a nova forma de remuneração em vigor desde fevereiro de 2013. A aplicação dos novos 
parâmetros do contrato celebrado entre Banco do Brasil, BB Corretora e BB Seguridade, teria 
gerado para a BB Corretora receitas líquidas adicionais de R$27,6 milhões em 2013 (referente 
ao mês de janeiro). 

IRB PIS/COFINS Reavaliação de Provisões  - em virtude do processo de reavaliações 
periódicas dos impactos patrimoniais originados de processos judiciais, em que o IRB figura 
como réu, autor ou parte interessada. O efeito líquido positivo nas receitas de investimento da 
BB Seguridade foi de R$27,4 milhões em 2013, que se refere à contabilização de parcela dos 
créditos fiscais decorrentes do trânsito em julgado, em outubro de 2013, da ação judicial 
movida pelo IRB, alegando a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998, bem 
como o deferimento pela Receita Federal do Brasil, em fevereiro de 2014, do pedido de 
habilitação de créditos fiscais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, 
formulado pelo IRB. Em 2014 o mesmo evento majorou as receitas de investimentos em 
R$38,5 milhões, em razão da contabilização do saldo remanescente do valor total dos referidos 
créditos fiscais. 

Reversão de provisões no segmento de previdência  – em decorrência do cumprimento da 
resolução CNSP nº 281/13 e da circular SUSEP nº 462/13, a Brasilprev contabilizou R$1,0 
bilhão em reversões na linha de Outras Provisões Técnicas (OPT). O montante refere-se a todo 
o saldo até então registrado em Provisão para Insuficiência de Contribuições (PIC) e em 
Provisão para Oscilações Financeiras (POF). De forma concomitante, em decorrência do 
cumprimento da circular SUSEP nº 457/12, em linha com a estrutura normativa em vigor para 
as sociedades de previdência e com o Teste de Adequação de Passivos (TAP), realizado com 
base nas demonstrações financeiras data-base dezembro de 2014, a Brasilprev contabilizou 
R$569,1 milhões a título de Provisão Complementar de Contribuições (PCC) e Provisão de 
Despesas Relacionadas (PDR). Essas contabilizações geraram um efeito líquido sobre as 
receitas de investimento auferidas pela BB Seguridade estimado em R$195,6 milhões. 

Participação de mercado 

De acordo com dados divulgados pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), 
enquanto o mercado (ex-BB Seguridade) registrou crescimento de 7,8% no comparativo entre 
2013 e 2014 – receitas totais de prêmios e contribuições nos segmentos de seguros, 
previdência e capitalização, exceto seguro saúde – as companhias operacionais coligadas à 
BB Seguridade registraram crescimento de 24,5%. Este crescimento se refletiu em uma maior 
participação de mercado da BB Seguridade, que atingiu 27,2%, ante 24,5% em 2013.  

Crescimento 2013 x 2014 – Prêmios e Contribuições e m Seguros, Previdência e 
Capitalização 

  

R$ milhões 2013 2014
Var. 2014 
s/ 2013 %

BB Seguridade            43.556            54.211            24,5 

Mercado (Ex-BB) 134.332         144.774         7,8             

Total Mercado          177.888          198.985            11,9 
 

Fonte: Dados Susep – Dezembro / 2014 

O crescimento de prêmios e contribuições é resultado das estratégias adotadas pela 
Companhia, com destaque para a exploração do canal bancário – aumento da penetração de 
produtos na base de clientes do Banco do Brasil – e para a ampliação do público-alvo do mix 
de produtos. 



17 
 

Outras receitas e despesas 

A receita de juros de instrumentos financeiros somou R$ 180,0 milhões em 2014, crescimento 
de 54,8% em relação a 2013, justificado pelo crescimento das receitas com aplicações em 
operações compromissadas, resultante do aumento no volume destas aplicações e do 
aumento da taxa média SELIC.  

As despesas administrativas totalizaram R$ 279,4 milhões, em 2014, aumento de 0,7% no 
comparativo com o ano de 2013. 

As outras receitas e despesas operacionais acumularam valor negativo de R$ 219,2 milhões, 
em 2014, crescimento de 31,7% no comparativo com 2013. Este aumento deve-se à 
contabilização de variações monetárias passivas referente à atualização de dividendos a serem 
pagos pela BB Seguridade e ao crescimento das despesas com tributos que incidem sobre as 
receitas da BB Corretora. 

b) variações das receitas atribuíveis a modificaçõe s de preços, taxas de câmbio, 
inflação, alterações de volumes e introdução de nov os produtos e serviços: 

O crescimento das receitas no período é explicado, principalmente, pela expansão dos 
negócios e pelo mix de vendas. Não ocorreram variações de receitas atribuíveis a modificações 
de preços, taxas de câmbio e inflação, em 2014, que representassem um impacto relevante 
nas receitas da BB Seguridade. 

c) impacto da inflação, da variação de preços dos p rincipais insumos e produtos, do 
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor: 

Conforme destacado na análise acima, o resultado de 2014 foi impulsionado pela expansão 
dos negócios, o que assegurou o crescimento das receitas de corretagem e de investimentos 
em participações. 

Não foi identificado impacto relevante no resultado consolidado da BB Seguridade, em 2014, 
decorrente de flutuações de preços e taxa de câmbio. As variações de taxas de juros não 
tiveram impacto material no resultado da BB Seguridade Participações, mas colaboraram para 
o resultado das Companhias participadas, conforme já descrito no item “a” acima. 
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas 
demonstrações financeiras  

(a) introdução ou alienação de segmento operacional  

Em 2014, a Brasildental foi constituída e recebeu autorização para funcionamento e registro 
dos planos odontológicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Dessa maneira, 
a BB Seguridade introduziu o segmento de saúde em seu portfólio de negócios. Maiores 
informações sobre esta e outras movimentações estratégicas estão disponíveis nas seções 
10.3 (b) e 6.5 deste Formulário de Referência. 

(b) constituição, aquisição ou alienação de partici pação societária 

Brasildental – Parceria estratégica para o segmento  de seguros odontológicos 

 
Em 11.06.2013, o Banco do Brasil S.A., a BB Seguros Participações S.A. (BB Seguros), a BB 
Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. (BB Corretora), a Odontoprev S.A 
(Odontoprev) e a Odontoprev Serviços Ltda. (Odontoprev Serviços) assinaram Acordo de 
Associação e Outras Avenças (Acordo) com o objetivo de, por meio de uma nova sociedade 
anônima, denominada Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A. (Brasildental), 
desenvolver e divulgar; e, por meio da BB Corretora, distribuir e comercializar planos 
odontológicos sob a marca BB Dental, com exclusividade em todos os canais BB no território 
nacional. 

A Brasildental foi constituída em 12.03.2014, seu capital social total é de R$ 5 milhões, 
distribuído em 100 mil ações ordinárias (ON) e 100 mil ações preferenciais (PN), com a 
seguinte estrutura societária:  

  Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A. 

  % do Capital total % ON % PN 

BB Seguros 74,99 49,99 100,00 

Odontoprev 25,01 50,01 - - 

 
A BB Seguros e a Odontoprev responderão pela constituição do capital social inicial da 
Brasildental na respectiva proporção de suas participações. 

A associação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em 
02.08.2013 e, em 19.09.2013, o Banco Central do Brasil (BACEN) autorizou a participação 
indireta do Banco do Brasil S.A. no capital da Brasildental. 

Reorganização Societária – Grupo Segurador BB Mapfr e 

Em 01.11.2014, a Mapfre Vida S.A. incorporou a Vida Seguradora S.A., empresa pertencente à 
holding BB Mapfre SH1 Participações S.A.. Na mesma data, a Mapfre Seguros Gerais S.A. 
incorporou a Mapfre Affinity Seguradora S.A., empresa pertencente à holding Mapfre BB SH2 
Participações S.A.. Ambas as incorporações foram realizadas na totalidade de seus 
patrimônios, as quais foram deferidas pela SUSEP, através das cartas 206 e 207/2014/SUSEP-
SEGER, respectivamente.  

O acervo líquido incorporado foi avaliado ao valor contábil na data-base da operação, 30 de 
setembro de 2014, no montante de R$ 160.471 mil para a Vida Seguradora S.A. e R$ 448.618 
mil para a Mapfre Affinity Seguradora S.A..  
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Como decorrência natural, a Mapfre Vida S.A. e a Mapfre Seguros Gerais S.A. passaram à 
condição de sucessoras a título universal da Vida Seguradora S.A. e da Mapfre Affinity 
Seguradora S.A., respectivamente, em todos os seus bens, direitos e obrigações, assumindo 
integralmente seus acervos patrimoniais.  

As incorporações propiciaram maior sinergia e simplificação do modelo operacional, com 
consequente otimização de custos e de capital regulatório. 

Incorporação da BB Capitalização S.A. 

Em 28.11.2014, os administradores da BB Seguros aprovaram a incorporação da BB 
Capitalização ao seu patrimônio nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação. O 
acervo líquido incorporado foi avaliado ao valor contábil na data-base da operação, 28.11.2014, 
no montante de R$ 5.573 mil. Considerando que a data-base do laudo de avaliação contábil 
coincide com a data dos eventos societários que aprovaram a operação, não ocorreram 
variações patrimoniais após a incorporação. 

A incorporação justifica-se pela desnecessidade da manutenção da BB Capitalização verificado 
no processo de revisão do modelo de negócios no segmento de capitalização, bem como em 
razão da ausência de perspectivas de que a empresa viesse a desenvolver atividades 
operacionais. 

Como decorrência natural, a BB Seguros passou à condição de sucessora a título universal da 
BB Capitalização em todos os seus bens, direitos e obrigações, assumindo integralmente seus 
acervos patrimoniais.  

Considerando que a BB Seguros é a única acionista da incorporada na data da incorporação, 
não houve relação de troca de ações de acionistas não controladores da incorporada por ações 
da incorporadora, não ocorrendo, portanto, qualquer alteração do capital social da BB Seguros. 

 (c) eventos ou operações não usuais 

Não se aplica. 
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábe is - Ressalvas e ênfases no 
parecer do auditor 

(a) mudanças significativas nas práticas contábeis 

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis em 31 de dezembro de 2014. 

(b) efeitos significativos das alterações em prátic as contábeis 

Não se aplica. 

(c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do aud itor 

Não existem ressalvas ou ênfases no parecer de auditoria para o exercício de 2014. 

Nossos Diretores informam que nossos auditores independentes incluíram em seu relatório sobre 
as demonstrações contábeis para o exercício de 2013, um parágrafo de ênfase relacionado à 
diferença entre as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS relacionadas à avaliação dos 
investimentos. Nossos Diretores comentam que no caso da BB Seguridade, de acordo as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicável às demonstrações contábeis separadas, 
investimentos em controladas e coligadas devem ser avaliados pelo método de equivalência 
patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seriam avaliados pelo custo ou valor justo. 
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10.5 - Comentários dos Diretores a respeito das pol íticas contábeis críticas  

Nossos Diretores informam que a preparação das demonstrações contábeis em conformidade 
com os CPCs e as IFRS requer que a Administração faça julgamentos e estimativas que 
afetam os valores reconhecidos de ativos, passivos, receitas e despesas. As estimativas e 
pressupostos adotados são analisados em uma base contínua, sendo as revisões realizadas 
reconhecidas no período em que a estimativa é reavaliada, com efeitos prospectivos. Ressalta-
se que os resultados realizados podem ser diferentes das estimativas. 

Considerando que, em muitas situações, existem alternativas ao tratamento contábil, os 
resultados divulgados poderiam ser distintos, caso um tratamento diferente fosse escolhido. A 
Administração considera que as escolhas são apropriadas e que as demonstrações contábeis 
apresentam, de forma adequada, a posição financeira da BB Seguridade e o resultado das 
suas operações, em todos os aspectos materialmente relevantes. 

Os ativos e os passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas abrangem itens, 
principalmente, para os quais é necessária uma avaliação a valor justo. As aplicações mais 
relevantes do exercício de julgamento e utilização de estimativas ocorrem em: 

(a) Valor justo de instrumentos financeiros  

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros contabilizados não puder ser derivado de 
um mercado ativo, ele é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação que incluem o uso 
de modelos matemáticos. As variáveis desses modelos são derivadas de dados observáveis no 
mercado sempre que possível, mas, quando os dados de mercado não estão disponíveis, um 
julgamento é necessário para estabelecer o valor justo.  

(b) Redução ao valor recuperável de ativos financei ros disponíveis para venda – 
Imparidade 

Considera-se que existe perda por imparidade nos seus ativos financeiros disponíveis para venda 
quando ocorre um declínio de valor significativo ou prolongado no seu valor justo para um valor 
inferior ao do custo. Essa determinação do que seja significativo ou prolongado requer 
julgamento no qual se avalia, entre outros fatores, a volatilidade normal dos preços dos 
instrumentos financeiros. Além disso, o reconhecimento da perda por imparidade pode ser 
efetuado quando há evidência de impacto negativo na saúde financeira da empresa investida, no 
desempenho do setor econômico, bem como mudanças na tecnologia e nos fluxos de caixa de 
financiamento e operacional.  

Adicionalmente, as avaliações são elaboradas considerando preços de mercado (mark to market) 
ou modelos de avaliação (mark to model), os quais requerem a utilização de determinados 
pressupostos ou de julgamentos no estabelecimento de estimativas de valor justo.  

(c) Redução ao valor recuperável de ativos não fina nceiros – Imparidade 

Anualmente, avalia-se, com base em fontes internas e externas de informação, se há alguma 
indicação de que um ativo não financeiro possa estar com problemas de recuperabilidade. Se 
houver essa indicação, são utilizadas estimativas para definição do valor recuperável do ativo. 

Anualmente, é avaliado se há qualquer indicação de que uma perda por redução ao valor 
recuperável reconhecida em períodos anteriores para um ativo, exceto o ágio por expectativa de 
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rentabilidade futura, pode não mais existir ou pode ter diminuído. Se houver essa indicação, o 
valor recuperável desse ativo é estimado. 

Independentemente de haver qualquer indicação de perda no valor recuperável, é efetuado 
anualmente o teste de imparidade de um ativo intangível de vida útil indefinida, incluindo o ágio 
adquirido em uma combinação de negócios, ou de um ativo intangível ainda não disponível para 
o uso.  

A determinação do valor recuperável na avaliação de imparidade de ativos não financeiros requer 
estimativas baseadas em preços cotados no mercado, cálculos de valor presente ou outras 
técnicas de precificação, ou uma combinação de várias técnicas, exigindo que a Administração 
faça julgamentos subjetivos e adote premissas.  

(d) Impostos sobre os lucros 

Como o objetivo social do Grupo é obter lucros, a renda gerada está sujeita ao pagamento de 
impostos. A determinação do montante global de impostos sobre os lucros requer interpretações 
e estimativas. Existem diversas transações e cálculos para os quais a determinação do valor final 
de imposto a pagar é incerta durante o ciclo normal de negócios. Outras interpretações e 
estimativas podem resultar num valor diferente de impostos sobre os lucros reconhecidos no 
período. 

As autoridades fiscais podem rever os procedimentos adotados pelo Grupo no prazo de cinco 
anos, contados a partir da data em que os tributos são considerados devidos. Desta forma, há a 
possibilidade dessas autoridades fiscais questionarem procedimentos adotados pelo Grupo, 
principalmente aqueles decorrentes de diferenças na interpretação da legislação fiscal. No 
entanto, a Administração acredita que não haverá correções significativas aos impostos sobre os 
lucros registrados nas Demonstrações Contábeis Consolidadas. 

(e) Reconhecimento e avaliação de impostos diferido s 

Os ativos fiscais diferidos são calculados sobre diferenças temporárias e prejuízos fiscais a 
compensar, sendo reconhecidos contabilmente quando a BB Seguridade possuir expectativa de 
que gerará lucro tributável nos exercícios subsequentes, em montantes suficientes para 
compensar referidos valores. A realização esperada do crédito tributário da BB Seguridade é 
baseada na projeção de receitas futuras e estudos técnicos, em linha com a legislação fiscal 
atual. 

As estimativas consideradas pela BB Seguridade para o reconhecimento e avaliação de impostos 
diferidos são obtidas em função das expectativas atuais e das projeções de eventos e tendências 
futuras. As principais premissas identificadas pela BB Seguridade que podem afetar essas 
estimativas estão relacionadas a fatores como (i) mudanças na regulamentação governamental 
afetas a questões fiscais; (ii) alterações nas taxas de juros; (iii) mudanças nos índices de inflação; 
(iv) processos ou disputas judiciais adversas; (v) riscos de crédito, de mercado e outros riscos 
decorrentes das atividades de investimento; (vi) mudanças nas condições econômicas internas e 
externas. 

(f) Provisões e passivos contingentes 

As provisões são reconhecidas nas demonstrações contábeis 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, sendo 
quantificados quando da citação/notificação judicial e revisados mensalmente. 
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Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos nas 
demonstrações contábeis, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas, e os 
classificados como remotos não requerem provisão nem divulgação. 
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10.6 - Controles internos relativos à elaboração da s demonstrações financeiras - 
Grau de eficiência e deficiência e recomendações pr esentes no relatório do 
auditor  

(a) o grau de eficiência de tais controles, indican do eventuais imperfeições e 
providências adotadas para corrigi-las. 

A Administração da BB Seguridade, empresa controlada pelo Banco do Brasil, constituída em 
20 de dezembro de 2012, é responsável por estabelecer, manter e aprimorar os controles 
internos relacionados às demonstrações financeiras, de forma a possibilitar que essas 
demonstrações sejam livres de distorções relevantes. 

Esses controles estão alicerçados em políticas e procedimentos instituídos para assegurar, 
com razoável grau de conforto, a confiabilidade das informações contábeis e que as 
demonstrações financeiras não contenham dados e/ou citações que possam induzir o 
investidor a erro.  

A Política de Controle e Conformidade, aprovada no âmbito do Conselho de Administração da 
Companhia, é parte integrante da Política Geral de Direcionamentos Operacionais da BB 
Seguridade, que contempla também as Políticas de Riscos e Segurança.  

Esse direcionamento estratégico evidencia o alinhamento da Companhia às melhores práticas 
e princípios no desenvolvimento de ações de controle interno, respeitados os dispositivos 
legais e regulamentares aplicáveis; e seu compromisso com a implementação de controles 
internos em todos os níveis, de acordo com a natureza, a complexidade e os riscos das 
atividades e operações realizadas. 

Devido às limitações próprias, no entanto, os controles internos relacionados às demonstrações 
financeiras podem não evitar ou detectar erros tempestivamente. Mesmo os sistemas 
estabelecidos e considerados eficazes podem fornecer somente razoável conforto sobre o 
processo de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. 

A Administração avaliou a eficácia dos controles internos relacionados às demonstrações 
financeiras consolidadas encerradas em 31 de dezembro de 2014, e concluiu, com razoável 
grau de conforto, que os controles internos são adequados. 

(b) deficiências e recomendações sobre controles in ternos presentes no relatório do 
auditor independente: 

A KPMG Auditores Independentes declarou, em 06 de fevereiro de 2015, no Relatório dos 
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, que a BB Seguridade 
Participações S.A apresentou as demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
adequadas quanto à posição patrimonial e financeira, em 31 de dezembro de 2014, em todos 
os aspectos relevantes e que essas se encontram de acordo com as Normas Internacionais de 
Relatório Financeiro (IFRS) e as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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10.7 - Comentários dos Diretores a respeito da dest inação de recursos de ofertas 
públicas de distribuição e eventuais desvios 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não captou recursos no mercado por meio de 
ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.  
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10.8 - Itens relevantes não evidenciados nas demons trações financeiras da BB 
Seguridade  

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía os seguintes ativos ou 
passivos não evidenciados no balanço patrimonial: arrendamentos mercantis operacionais, 
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 
responsabilidades, contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços, contratos de 
construção não terminada e contratos de recebimentos futuros de financiamentos. 

A BB Seguridade não possui ativos ou passivos fora de seu balanço patrimonial. 
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10.9 - Comentários dos Diretores sobre itens não ev idenciados nas 
demonstrações financeiras 

 A BB Seguridade não possui ativos ou passivos fora de seu balanço patrimonial. 
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10.10 - Principais elementos do plano de negócios d a BB Seguridade  

(a) Investimentos 

(i) Descrição quantitativa e qualitativa dos invest imentos em andamento e dos 
investimentos previstos  

Não há expectativa de investimentos relevantes para os próximos exercícios.  

Em novembro de 2013, a BB Seguridade e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT 

assinaram um Memorando de Entendimentos, sem efeito vinculante, para realizar estudos e 

avaliar a viabilidade de estabelecer parceria para a oferta de produtos de seguridade nas 

agências da ECT.  

Cabe destacar que a BB Seguridade está sempre considerando alternativas para expandir suas 

operações nos seus mercados foco (seguros, resseguros, previdência, capitalização e distribuição 

de produtos de seguridade). Caso surjam oportunidades, estas serão rigorosamente avaliadas, 

considerando a atratividade e os riscos envolvidos, especialmente, em função do negócio sob 

avaliação e das condições de mercado.  

 (ii) Fontes de financiamento dos investimentos 

A Companhia pretende financiar seus investimentos com capital próprio.  

(iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 

Não se aplica, tendo em vista que a BB Seguridade não tem desinvestimentos relevantes em 

andamento nem desinvestimentos previstos. 

(b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes 
ou outros ativos que devam influenciar materialment e a capacidade produtiva do 
emissor 

A Companhia não realizou aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que 

influenciariam materialmente sua capacidade produti va. 

(c) novos produtos e serviços, indicando:  

(i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas;  

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui pesquisas em andamento já 

divulgadas. 

(ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços;  

Os investimentos com pesquisas de mercado para o desenvolvimento de novos produtos ou 

serviços são levados a efeito pelas empresas operacionais. 

(iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e  
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Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui projetos em desenvolvimento já 

divulgados. 

(iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou 

serviços.  

Os investimentos para o desenvolvimento de novos produtos ou serviços são levados a efeito 
pelas empresas operacionais.  
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10.11 - Outros fatores que influenciaram de maneira  relevante o desempenho 
operacional  

Todas as informações relevantes sobre o desempenho operacional encontram-se descritas na 
seção 10.2. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

    Destinação do Lucro Líquido 
 
- Exercício Social 2014 

  

Srs. Acionistas, 

 

 Consoante as disposições da Lei 6.404, de 15.12.1976, e ao Estatuto da BB 

Seguridade Participações S.A., apresento à deliberação desta Assembleia a destinação do 

Lucro Líquido, relativa ao exercício social 2014, a qual está assim representada: 

 
     (Valores em R$)  

Lucro Líquido ...........................................................................  3.456.683.054,28 

Lucros Acumulados.................................................................. 0,00 

Lucro Líquido Ajustado1............................................................. 3.283.848.901,57 

Reserva Legal..........................................................................  172.834.152,71 

Remuneração aos acionistas 2.765.346.443,43 

         - Juros Sobre Capital Próprio.......................................... 0,00 

         - Dividendos.................................................................... 2.765.346.443,43 

Utilização da Reserva p/ Equalização dos Dividendos........... 0,00 

Reservas Estatutárias 518.502.458,14 

         - para Margem Operacional............................................ 518.502.458,14 

         - para Equalização dos Dividendos................................. 0,00 

 
1 Obtido por meio da redução do Lucro Líquido do exercício pelo valor aplicado na constituição de Reserva Legal.  

 

      À consideração de V. Sas. 

  

 

 Em 25 de março de 2015. 

 Raul Francisco Moreira 
 Presidente do Conselho de Administração  



 

 
 

 
 
 
 
 

Destinação do Lucro Líquido 
 
 

Instrução CVM nº 481, de 17 de 
dezembro de 2009 – Anexo 9-1-II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

Destinação do Lucro Líquido  
 
 

1. Lucro Líquido do Exercício: R$ 3.456.683.054,28 
 

2. Montante global e valor por ação dos dividendos: R$ 2.765.346.443,43 (R$ 1,38 por 
ação).  

 
3. Percentual do lucro líquido do exercício distribuído: 80% (oitenta por cento).  

 
4. Montante global e valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de 

exercícios anteriores:  
 
A empresa não apresentou lucro decorrente de exercícios anteriores. 
 

5. Dividendos/ juros sobre capital próprio - JCP, deduzidos os dividendos antecipados e 
JCP já declarados:  

 
a) Valor bruto de dividendos e juros sobre capital próprio, de forma segregada, 

por ação de cada espécie e classe:  
 
Os dividendos do exercício totalizam R$ 1,38 por ação ordinária. Não houve 
pagamento de juros sobre o capital próprio.  
 

b) Forma e o prazo de pagamento:  
 

Os acionistas cujas ações estejam custodiadas na instituição depositária têm seus 
pagamentos disponibilizados de acordo com o domicílio bancário fornecido ao Bradesco S.A., 
a partir da data de início da distribuição destes direitos. Os acionistas, cujos cadastros não 
tenham a inscrição do número do CPF/CNPJ ou a indicação de Banco, Agência e Conta 
Corrente, somente terão seus dividendos disponíveis a partir do 3º dia útil, contado da data da 
atualização cadastral nos arquivos eletrônicos da Instituição depositária de Ações, que poderá 
ser efetuada através de qualquer agência da rede. Os acionistas cujas ações estejam 
depositadas na Central Depositária BM&FBOVESPA terão seus dividendos creditados 
conforme procedimentos adotados pela mesma.  

O pagamento dos dividendos referente ao lucro obtidos no 1° semestre de 2014 
ocorreu em 29/08/2014 e os do 2° semestre de 2014, em 26/02/2015.  

 
 

c) Atualização e juros sobre dividendos e JCP:  
 

Os dividendos são atualizados pela taxa Selic, da data do balanço (30 de junho ou 31 
de dezembro, respectivamente) até a data do pagamento.  

d) Data da declaração de pagamento considerada para identificação dos 
acionistas que terão direito ao seu recebimento:  
 
Considerada a posição acionária de 18.08.2014 e de 12.02.2015 para o 
pagamento de dividendos referente ao 1° e 2° semest re de 2014, 
respectivamente.  

6. Dividendos/JCP com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em 
períodos menores:  
 



 

 
 

a) Dividendos/JCP já declarados:  
 

 1º Semestre  2º Semestre  
Dividendos  R$ 1.195.317.246,14 R$ 1.570.029.197,29 
JCP Não houve Não houve 

 
b) Data dos respectivos pagamentos: 

 
 1º Semestre  2º Semestre  
Dividendos 29/08/2014 26/02/2015 
JCP Não houve Não houve 

 
 

7. Tabela comparativa com valores por ação de cada espécie e classe: o capital da 
BB Seguridade, em 31.12.2014, era dividido em 2.000.000.000 ações ordinárias: 
 
a) Lucro Líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores: 

 
Exercíci os  2014 2013 2012 2011 

Lucro Líquido R$ 3.456.683.054,28 R$ 2.473.752.766,27 R$ 0,00 -- 

 
 

b) Dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos no exercício e nos 
últimos 3 (três) exercícios anteriores: 
 

Exercícios  2014 2013 2012 2011 
Dividendos R$ 2.765.346.443,43 R$ 1.979.002.213,02 R$ 0,00 -- 

JCP R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -- 

Total  R$ 2.765.346.443,43 R$ 1.979.002.213,02 R$ 0,00 -- 

 
  

8. Reserva Legal: 
 
a) Montante destinado à reserva legal: R$ 172.834.152,71. 

 
b) Forma de cálculo da reserva legal: Conforme Lei 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976, art. 193, e Estatuto Social da companhia, art. 39, 5% (cinco por 
cento) do lucro líquido do exercício será aplicado, antes de qualquer 
destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte 
por cento) do capital social, sendo que no exercício social em que o saldo 
da reserva legal acrescidos dos montantes das reservas de capital exceder 
30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de 
parte do lucro líquido do exercício para constituição da reserva legal. 

 
 

9. A companhia não possui ações preferenciais.  



 

 
 

10. Dividendo obrigatório 
 

a) Descrição da forma de cálculo prevista no estatuto:  

O Estatuto Social da companhia prevê que, no mínimo, 25% (vinte e cinco 
por cento) do lucro líquido, ajustado com as deduções e acréscimos 
previstos no art. 202 da Lei das Sociedades por Ações, será distribuída aos 
acionistas como dividendo obrigatório. 

b) Informar se os dividendos foram pagos integralmente:  

O montante distribuído aos acionistas como dividendos correspondem a 
80% do lucro líquido do exercício, superando o percentual obrigatório.  

c) Informar o montante eventualmente retido:  

Houve retenção de R$ 172.834.152,71, 5% do lucro líquido da companhia no 
exercício, para constituição de reserva legal e de R$ 518.502.458,14, 15% do 
lucro líquido, para constituição de reserva estatutária.  

11. Não houve retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da 
Companhia.  
 

12. Não houve destinação de resultado para reserva de contingências.  
 

13. Não houve destinação de resultado para reserva de lucros a realizar. 
 

14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias 
 
a) Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva:  

Está previsto no Estatuto Social da companhia, art. 39, inciso f, a constituição, 
com justificativa técnica e aprovação do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal a respeito dos valores e da destinação, de reserva estatutária 
para garantir margem operacional compatível com o desenvolvimento das 
operações da Companhia, constituída pela parcela de até 100% (cem por 
cento) do saldo do lucro líquido, após as destinações anteriores, até o limite de 
80% (oitenta por cento) do capital social.  
 

b) Identificar o montante destinado à reserva:  
Houve retenção de R$ 518.502.458,14, 15% do lucro líquido da companhia no 
exercício, para constituição de reserva estatutária. 
 

c) Descrever como o montante foi calculado:  
Para a definição do montante, foram consideradas a expectativa de payout de 
80% indicada aos acionistas quando da abertura de capital pela BB 
Seguridade, a obrigatoriedade de direcionar 5% do lucro líquido observado no 
exercício para constituição de Reserva Legal e a margem operacional 
necessária para o desenvolvimento das operações da companhia.  
 

15. Não houve retenção de lucros prevista em orçamento de capital. 
 

16. Não houve destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais. 
 

 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ELEIÇÃO DE 
ADMINISTRADORES E 

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 
 

Art. 10 da Instrução CVM 481/09 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

      ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 

MANDATO 2015/17 

 
 
 Srs. Acionistas, 

 Consoante às disposições da Lei 6.404, de 15.12.1976, e ao Estatuto da BB 
Seguridade Participações S.A. e, conforme item V do Edital de Convocação, em virtude do 
término do mandato, apresento à deliberação desta Assembleia, as seguintes indicações para 
o cargo de Conselheiro de Administração da BB Seguridade, para cumprir o mandato de 
2015/2017.  

a) Senhor Raul Francisco Moreira, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, 
indicado na forma Art. 15, § 1º, “v”: 
RAUL FRANCISCO MOREIRA , brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de 
identidade nº 1030751562, expedida Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 
554.374.430-72, com escritório no SAUN, Quadra 5, bloco B, 15º andar, Brasília (DF). 
 
b) Senhor José Maurício Pereira Coelho, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de 
Administração, indicado na forma Art. 15, § 1º, “v”: 
JOSÉ MAURICIO PEREIRA COELHO , brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de 
identidade nº 06109071-8, expedida pelo Instituto Félix Pacheco RJ, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 853.535.907-91, com escritório 
no SAUN, Quadra 5, bloco B, 15º andar, Brasília (DF). 
 
c) Senhor Marcelo Augusto Dutra Labuto, Diretor-Presidente da Companhia, para o cargo de 
membro do Conselho de Administração, indicado na forma Art. 15, § 1º, “i”: 
MARCELO AUGUSTO DUTRA LABUTO , brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de 
identidade nº 139096655, expedida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 
563.238.081-53, com escritório no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 2º andar, 
Ed. Banco do Brasil, Brasília (DF). 

Senhor xxxx, como membro do Conselho de Administração, indicado na forma Art. 15, § 1º, 
“iv”: 
d) Qualificação – indicação pendente - indicado pelo Ministério da Fazenda , indicado na 

forma Art. 15, § 1º, “iv”. 

e) Qualificação – indicação pendente - indicado pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão,  indicado na forma do Art. 15, § 1º, “iii”.  

      À consideração de V. Sas. 

 Em 25 de março de 2015. 
  
 Raul Francisco Moreira 
 Presidente do Conselho de Administração 
 



 

 
 

ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO 
FISCAL 

MANDATO 2015/16 

 

Srs. Acionistas, 

 

 Consoante às disposições da Lei 6.404, de 15.12.1976, e ao Estatuto da BB 

Seguridade Participações S.A. e, conforme item III do Edital de Convocação, apresento à 

deliberação desta Assembleia, para o cargo de Conselheiro Fiscal da BB Seguridade (titular e 

suplente), as seguintes indicações: 

a) PENDENTE DE INDICAÇÃO, como representante da Secretaria do Tesouro 

Nacional, para o cargo de Conselheiro Fiscal titular da BB Seguridade, para o 

mandato 2015/2016.  

b) PENDENTE DE INDICAÇÃO, como representante da Secretaria do Tesouro 

Nacional, para o cargo de Conselheiro Fiscal suplente da BB Seguridade, para 

o mandato 2015/2016. 

c) Sr. Antonio Pedro da Silva Machado , como representante do Banco do Brasil 

S.A, para o cargo de Conselheiro Fiscal titular da BB Seguridade, para o 

mandato 2015/2016; 

d) Sra. Ana Paula Teixeira de Sousa , como representante do Banco do Brasil 

S.A, para o cargo de Conselheiro Fiscal suplente da BB Seguridade, para o 

mandato 2015/2016; 

      À consideração de V. Sas. 

 Em 25 de março de 2015 

 

 

. Raul Francisco Moreira 

 Presidente do Conselho de Administração 



 

 
 

12.6 - Composição da administração e do 
conselho fiscal 
Nome 

 
 
Idade*:   

 
 
Órgão administração 

 
 
Data da eleição  

 
 
Prazo de mandato 

CPF 
Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador 

Outros cargos e funções exercidas no emissor 

Raul Francisco Moreira 

554.374.430-72 

Não possui 

43 

Bancário 
Conselho de Administração 

20 – Presidente C.A.  

03/03/2015 

03/03/2015 

 

Até a próxima AGO 

Sim 

José Mauricio Pereira Coelho 

853.535.907-91 

Não possui 

48 

Bancário 

Conselho de Administração 

21 – Vice-Presidente C.A. 
03/03/2015 

03/03/2015 

 

Até a próxima AGO 

Sim 

PENDENTE DE INDICAÇÃO (MPOG)      

PENDENTE DE INDICAÇÃO (MIN. FAZENDA)     

Marcelo Augusto Dutra Labuto 

563.238.081-53 

 

43 

Bancário 

 

Pertence ao Conselho de Administração e à 
Diretoria (Presidente) 

33 – Conselheiro (Efetivo) e Dir. Presidente 

CA: 07/02/2014 

CA: 07/02/2014 

Dir. 15/03/2013 

Dir. 15/03/2013 

C.A.: 2013/2015 

Não  

Diretor: 2013/2016 

Sim 

Antônio Pedro da Silva Machado 

239.664.400 91  

Não possui  

58 

Advogado 

Conselho Fiscal 

43 – C.F.(Efetivo) Eleito p/Controlador 

30/04/2014 

30/04/2014 

2014/2015 

Sim 

PENDENTE DE INDICAÇÃO MF     

PENDENTE DE INDICAÇÃO MF   
  

Ana Paula Teixeira de Sousa  

536.875.581-34  
Não possui 

44 

Bancária 

Conselho Fiscal 
46 – C.F.(Suplente) Eleito p/Controlador 

30/04/2014 

30/04/2014 

2014/2015 

Sim 



 

 
 

12.8 Experiência profissional da administração e do  conselho fiscal 

 

Currículo dos Administradores e Conselheiros 

Conselho de Administração: 

Presidente –Raul Francisco Moreira 

a.i Currículo, contendo as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 
 

Empresa: Banco do Brasil S.A. 

Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. 
Cargo/Função: Vice-Presidente de Negócios de Varejo 
Período: desde fev/2015 
 

Cargo/Função: Diretor de Cartões.  
Período: de fev/2012 a fev/2015 
 

Empresa: Alelo S.A. 

Atividade principal da empresa: Administradora de Cartões de Benefícios – Alimentação e 
Refeição.  

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. 
Cargo/Função: Diretor de Governança 
Período: de jun/2011 a fev/2012 
 

Empresa: Banco do Brasil S.A. 

Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. 
Cargo/Função: Gerente Geral em Unidade Estratégica 
Período: de ago/2010 a jun/2011 
 

a.ii  Indicação de todos os cargos de administração que tenha ocupado em companhias abertas 
(inclusive período anterior a 5 anos): 

 
Informação disponível no item anterior. A seguinte empresa é de capital aberto: Banco do 

Brasil S.A.  
 

b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 
anos: 

- qualquer condenação criminal: sem ocorrências; 
- qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: sem 
ocorrências; 

- qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha 
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: 
sem ocorrências 

 

 

 



 

 
 

Vice Presidente – José Mauricio Pereira Coelho 

a.i Currículo, contendo as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 
 

Empresa: Banco do Brasil S.A. 

Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. 
Cargo/Função: Vice-Presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores. 

Período: desde fev/2015 
 

Cargo/Função: Diretor de Finanças.  

Período: de fev/2012 a jan/2015 
 

Cargo/Função: Diretor de Mercado de Capitais e Investimentos.  

Período: de set/2009 a jan/2012 
 

Empresa: Cielo S.A. 

Atividade principal da empresa: Atuação nos segmentos de meios de pagamento eletrônico 

no Brasil e América Latina 

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. 
Cargo/Função: Membro do Conselho de Administração 

Período: desde 04/2012 
 

Empresa: BB AG 

Atividade principal da empresa: Prática de negócios bancários na Europa 

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. 
Cargo/Função: Membro do Conselho de Supervisão 

Período: desde 03/2012 
 

Empresa: COELBA 

Atividade principal da empresa: atuação na área de energia elétrica 

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. 
Cargo/Função: Membro Suplente do Conselho de Administração 

Período: 04/2014 a 03/2015 
 

Empresa: CELPE 

Atividade principal da empresa: atuação na área de energia elétrica.  
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. 
Cargo/Função: Membro Suplente do Conselho de Administração 
Período: 04/2014 a 03/2015 
 

  Empresa: COSERN 

Atividade principal da empresa: atuação na área de energia elétrica.  
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. 
Cargo/Função: Membro Titular do Conselho de Administração 
Período: 04/2014 a 03/2015 
 



 

 
 

Empresa: Neoenergia  

Atividade principal da empresa: atuação na área de energia elétrica.  
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. 
Cargo/Função: Membro Suplente do Conselho de Administração 

   Período: 04/2014 a 03/2015 

   Empresa: Neoenergia Investimentos 

Atividade principal da empresa: atuação na área de energia elétrica.  
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. 
Cargo/Função: Membro Titular do Conselho de Administração 
Período: 04/2014 a 03/2015 
 

   Empresa : BB Securities Asia Pte. Ltda (Cingapura) 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/função: Membro Titular do Conselho de Administração 
Período: 10/2011 a 02/2015 
 

   Empresa : BB Securities LLC (Nova Iorque) 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/função: Membro Titular do Conselho de Administração 
Período: 10/2011 a 02/2015 
 

   Empresa : BB Securities LLC (Londres) 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/função: Membro Titular do Conselho de Administração 
Período: 10/2011 a 02/2015 
 

a.ii  Indicação de todos os cargos de administração que tenha ocupado em companhias abertas 
(inclusive período anterior a 5 anos): 

Informação disponível no item anterior. As seguintes empresas são de capital aberto:  

Banco do Brasil S.A., Cielo S.A., Neoenergia, Neoenergia Investimentos, COELBA, CELPE e 

COSERN. 

 
b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 
anos: 

- qualquer condenação criminal: sem ocorrências; 
- qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: sem 
ocorrências; 
- qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer: sem ocorrências 

 
a.ii  Indicação de todos os cargos de administração que tenha ocupado em companhias abertas 
(inclusive período anterior a 5 anos): 

Informação disponível no item anterior. As seguintes empresas são de capital aberto:  

Banco do Brasil S.A., Cielo S.A., Neoenergia, COELBA, CELPE e COSERN. 

 
b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 
anos: 

- qualquer condenação criminal: sem ocorrências; 



 

 
 

- qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: sem 
ocorrências; 
- qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer: sem ocorrências 

 

Membro Titular – Marcelo Augusto Dutra Labuto 

a.i Currículo, contendo as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 
 
Empresa: BB Seguridade S.A. 

Atividade principal da empresa: Holdings de instituições não-financeiras 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim. 
Cargo/Função: Diretor Presidente. Período: desde mar/2013 

 
Empresa: Banco do Brasil S.A. 

Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. 
Cargo/Função: Diretor de Seguros, Previdência e Capitalização. Período: desde mar/2013 

 
Cargo/Função: Diretor de Empréstimos e Financiamentos. Período: de fev/2012 a mar/2013 

 
Cargo/Função: Gerente Geral em Unidade Estratégica. Período: de ago/2011 a fev/2012 

 
a.ii  Indicação de todos os cargos de administração que tenha ocupado em companhias abertas 
(inclusive período anterior a 5 anos): 

Informação disponível no item anterior. A seguinte empresa é de capital aberto: Banco do 
Brasil S.A.. 
 
b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 
anos: 

- qualquer condenação criminal: sem ocorrências; 
- qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: sem 

ocorrências; 
- qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 

tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer: sem ocorrências 
 

Conselho Fiscal: 

 

Membro Titular – Antônio Pedro da Silva Machado 

a.i Currículo, contendo as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 

Empresa: BB Seguridade S.A. 

Atividade principal da empresa: Holdings de instituições não financeiras 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim. 
Cargo/Função: Conselheiro Fiscal titular. Período: desde mar/2013  

 



 

 
 

Empresa: BB Tecnologia e Serviços S.A.  

Atividade principal da empresa: ITO E BPO 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. 
Cargo/Função: Conselheiro de Administração da BB Tecnologia e Serviços. Período: desde 

abril/2013  
 

Empresa: Brasilcap Capitalização S.A.  

Atividade principal da empresa: mercado de capitalização. 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim. 
Cargo/Função: Conselheiro Suplente do Conselho de Administração. Período: desde 

mar/2011 
 

Empresa: Banco do Brasil S.A. 

Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. 
Cargo/Função: Diretor Jurídico. Período: desde fev/2011 
 
Cargo/Função: Gerente Executivo Jurídico. Período: dez/2005 a fev/2011 

 

a.ii  Indicação de todos os cargos de administração que tenha ocupado em companhias abertas 
(inclusive período anterior a 5 anos): 

Banco do Brasil S.A., sendo que as informações estão disponíveis no item anterior. 
 

b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 
anos: 

- qualquer condenação criminal: sem ocorrências; 
- qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: sem 

ocorrências; 
- qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 

tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer: sem ocorrências.  
 

Membro Suplente – Ana Paula Teixeira de Sousa 

 
a.i Currículo, contendo as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 

Empresa: BB Seguridade S.A. 

Atividade principal da empresa: Holdings de instituições não financeiras 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim. 
Cargo/Função: Conselheiro Fiscal suplente. Período: desde abril/2014 

 

Empresa: Banco do Brasil S.A. 

Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial. 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não. 
Cargo/Função: Gerente Executiva Diretoria de Gestão de Riscos. Período desde 2011 



 

 
 

 
Cargo/Função: Gerente de Divisão na Diretoria de Gestão de Riscos. Período de 2006 a 

2011 
  

Empresa: FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos 

Atividade principal da instituição: Representar seus associados em todas as esferas – 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e entidades representativas da sociedade. 

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Coordenadora da Subcomissão de Risco de Mercado e Liquidez. Período: 

desde 2010 
 

 a.ii  Indicação de todos os cargos de administração que tenha ocupado em companhias 
abertas (inclusive período anterior a 5 anos): 

Informação disponível no item anterior: Banco do Brasil S.A.  
 

b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 
anos: 

- qualquer condenação criminal: sem ocorrências; 
- qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: sem 

ocorrências; 
- qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 

tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer: sem ocorrências.  

12.9 - Existência de relação conjugal, união estáve l ou parentesco até o 2º grau 
relacionadas a administradores do emissor, controla das e controladores 

Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a 
administradores, controladas e controladores da Companhia. 

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serv iço ou controle entre 
administradores e controladas, controladores e outr os. 

Relações de subordinação, prestação de serviço ou c ontrole mantidas, nos 03 últimos 
exercícios sociais, entre administradores da BB Seg uridade em: 

Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela  BB Seguridade.  

Conselho de Administração 

 
Membro do Conselho: Marcelo Augusto Dutra Labuto 
CPF: 563.238.081-53 

 
Pessoa Relacionada: BB Cor Participações S.A. 
CNPJ: 17.345.055/0001-36 
Tipo de Relação do Administrador com a Pessoa Relacionada: Controle 
Tipo de Pessoa Relacionada: Controlador direto 
Exercício Social: 2014. 2013. 
 



 

 
 

Pessoa Relacionada: BB Seguros Participações S.A. 
CNPJ: 11.159.426/0001-09 
Tipo de Relação do Administrador com a Pessoa Relacionada: Controle 
Tipo de Pessoa Relacionada: Controlada direta 
Exercício Social: 2014. 2013. 
 
 
Diretoria Executiva 
 
Diretor Presidente: Marcelo Augusto Dutra Labuto 
CPF: 563.238.081-53 
 
Vide Conselho de Administração. 
 
Controlador direto ou indireto da BB Seguridade.  
 
Conselho de Administração 
 
Membro do Conselho: José Mauricio Pereira Coelho 
CPF: 853.535.907-91 
 
Pessoa Relacionada: Banco do Brasil 
CNPJ: 00.000.000/0001-91 
Tipo de Relação do Administrador com a Pessoa Relacionada: Subordinação 
Tipo de Pessoa Relacionada: Controlador direto 
Exercício Social: 2014, 2013, 2012. 
 
 
Membro do Conselho: Raul Francisco Moreira  
CPF: 554.374.430-72 
 
Pessoa Relacionada: Banco do Brasil 
CNPJ: 00.000.000/0001-91 
Tipo de Relação do Administrador com a Pessoa Relacionada: Subordinação 
Tipo de Pessoa Relacionada: Controlador direto 
Exercício Social: 2014, 2013, 2012. 
 
 
Membro do Conselho: Marcelo Augusto Dutra Labuto 
CPF: 563.238.081-53 
 
Pessoa Relacionada: Banco do Brasil 
CNPJ: 00.000.000/0001-91 
Tipo de Relação do Administrador com a Pessoa Relacionada: Subordinação 
Tipo de Pessoa Relacionada: Controlador direto 
Exercício Social: 2014, 2013, 2012 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS 
DO CONSELHO FISCAL E 

MONTANTE GLOBAL ANUAL DE 
REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS 

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Em conformidade com Art. 12, itens I e II da Instru ção 
CVM 481/09 

 

 

 



 

 
 

 

REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO 

CONSELHO FISCAL 

 
  
 
 
 
 

Srs. Acionistas, 
 
 
 
 
 
 Submeto à apreciação de V. Sas., em conformidade com o disposto no artigo 

162, § 3º, da Lei 6.404, de 15.12.1976, e no artigo 1º da Lei 9.292, de 12.07.1996, a 

proposta de fixação dos honorários dos membros do Conselho Fiscal em 10% da 

remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, 

excluídos os benefícios que não sejam honorários. 

 

 
 

 

 

 Em 25 de março de 2015. 
 
 
 
 
  
 Raul Francisco Moreira 

 Presidente do Conselho de Administração 

 

 

 

 



 

 
 

MONTANTE GLOBAL DE REMUNERAÇÃO 

DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE  

ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
Submeto à apreciação de V.Sas.: 
 
 
 
a) A fixação do montante global para pagamento de honorários e benefícios dos 
membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, no período de 
abril/2015 a março/2016 em, no máximo, R$ 7.372.225,46 (Sete milhões, trezentos e 
setenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos).  
 
b) A fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho de Administração em 
um décimo do que, em média mensal, percebem os membros da Diretoria Executiva, 
excluídos os benefícios que não sejam honorários. 
 

  

 

 Em 25 de março de 2015. 
 
 
 
 
  
 Raul Francisco Moreira 

 Presidente do Conselho de Administração 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

REMUNERAÇÃO DOS  
ADMINISTRADORES 

 
Em conformidade com Art. 12, itens I e II da 

Instrução CVM 481/09 
 

(Item 13 do Formulário de Referência)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

13.1 - Descrição da política ou prática de remunera ção, inclusive da diretoria não 
estatutária 

(a) Objetivos da política ou prática de remuneração  

A remuneração total dos membros da administração da Companhia é aprovada anualmente em 
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas (AGO), sendo que a remuneração individual de cada 
membro é fixada em reunião do Conselho de Administração (CA). A AGO não pode destinar 
aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal (CF) valores superiores a 10% 
da média de remuneração fixa paga aos membros da Diretoria. A remuneração global é 
projetada para o período de abril do ano vigente a março do ano seguinte, quando acontece 
nova AGO.  

Como parte da remuneração total aprovada na AGO, destina-se anualmente verba específica 
para a remuneração variável da Diretoria Executiva da Companhia, cabendo ao CA a 
apreciação de programa específico, com termos, regras e condições necessários para que o 
dirigente possa receber essa parte da remuneração. Uma vez aprovado no âmbito do CA, o 
Programa é submetido ao Ministério da Fazenda (Supervisor) e ao Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), órgão vinculado ao Ministério do 
Planejamento (MP). 

Baseado nas melhores práticas de governança corporativa e do mercado, o Programa de 
Remuneração da Diretoria Executiva busca alinhar a remuneração dos seus membros aos 
resultados da Companhia, e suas metas são fixadas de acordo com o Planejamento 
Estratégico, sendo acionado após o pagamento de dividendos aos acionistas e a participação 
nos Lucros e resultados aos funcionários.   

Os administradores da Companhia aprovaram em reunião do Conselho de Administração (CA), 
realizada em 21 de março de 2014, o Programa de Remuneração Variável da Diretoria 
Executiva para o ano de 2014. O documento aprovado foi submetido ao Ministério da Fazenda 
(MF) e ao DEST-MP, que se manifestou sugerindo alterações. Após as alterações sugeridas, o 
programa foi novamente objeto de análise e aprovação pelo CA da Companhia, em 
19.12.2014.  

Em 20.01.2015, o DEST-MP emitiu Nota Técnica aprovando o pagamento da Remuneração 
Variável da Diretoria Executiva da Companhia referente 2014. 

 

(b) composição da remuneração 

(i) descrição dos elementos da remuneração e os obj etivos de cada um deles 

Conselho de Administração 

Os membros do Conselho de Administração da BB Seguridade fazem jus a uma remuneração 
mensal fixa, que não excederá 10% (dez por cento) da média mensal dos valores pagos aos 
Diretores Estatutários. A remuneração representa a recompensa pelos serviços prestados à 
Companhia. 

Diretoria Estatutária 

A Diretoria Estatutária da Companhia faz jus a uma remuneração mensal fixa. 

Benefícios Diretos e Indiretos : parte da remuneração que visa a melhoria de qualidade de 
vida dos Administradores. 



 

 
 

Remuneração Variável : parte da remuneração que visa reconhecer o esforço dos Diretores 
Estatutários na construção dos resultados alcançados, com base no atingimento de indicadores 
de performance. Os indicadores são: i) Corporativo: RSPL Ajustado, Guidance BB Mapfre SH1, 
Índice de Eficiência (DA/ROB); ii) Unidade de Negócios: Receita de Corretagem; iii) Avaliação 
de Desempenho Individual; iv) Avaliação de Desempenho Colegiada. 

Do montante destinado ao pagamento da Remuneração Variável, 50% deve ser pago 
imediatamente em espécie e 50% em ações diferidas por quatro anos. Do total pago em ações, 
20% deve ser imediatamente transferido para a titularidade do beneficiário e 80% deve ser 
diferido, sendo 20% pelo prazo de um ano, 20% pelo prazo de dois anos, 20% pelo prazo de 
três anos e 20% pelo prazo de quatro anos. 

Previamente à liberação das parcelas diferidas, verificar-se-á o resultado apurado no exercício 
imediatamente anterior, que será comparado com o desempenho observado no exercício que 
gerou o direito à remuneração por ações. Redução nos resultados em percentual igual ou 
maior que 20% implicará em reversão proporcional ou total do pagamento em ações previsto 
no Programa. 
 
Conselho Fiscal 

Os membros do Conselho Fiscal da BB Seguridade fazem jus a uma remuneração mensal fixa, 
correspondente a 10% (dez por cento) da média mensal dos valores pagos aos membros da 
Diretoria Estatutária, além de reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estadia 
necessárias ao desempenho da função (Estatuto Social, Artigo 35, § 6º). 

Comitê de Auditoria 

Os membros do Comitê de Auditoria (COAUD) da Companhia fazem jus a uma remuneração 
mensal fixa, não superior à remuneração mensal média dos Diretores Estatutários. (Artigo 32, § 
3º, item I).  

O COAUD da Companhia foi constituído em 06.02.2015, pelo Conselho de Administração, 
sendo indicados três membros para o período 2015-2016. 

 

(ii) proporção de cada elemento na remuneração tota l 

Conselho de Administração 

A totalidade da remuneração dos membros do Conselho de Administração da Companhia é 
composta por uma parcela mensal fixa.  

Diretoria Estatutária 

Honorários:  64,9% 

13º Salário:  3,8% 

Remuneração Variável da Diretoria Executiva: 27,6% 

Benefícios Diretos e Indiretos:  3,7% 

 

Conselho Fiscal 

A totalidade da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia é composta por 
uma parcela mensal fixa. 



 

 
 

Comitê de Auditoria 

A totalidade da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia é composta 
por uma parcela mensal fixa.  

 

 (iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada  um dos elementos da remuneração 

Conselho de Administração  

O valor praticado não excederá a 10% da média mensal dos valores pagos aos membros da 
Diretoria Estatutária e aprovado anualmente em AGO (Lei 9.292/96). 

 

Diretoria Estatutária 

A remuneração da Diretoria Estatutária é definida pelo Conselho de Administração, limitada à 
remuneração global aprovada em AGO, estando alinhada com as práticas de mercado de 
empresas de mesmo porte e com a estratégia de remuneração adotada pelo controlador da 
Companhia. 

O montante global é aprovado, anualmente, com a anuência do Ministério Supervisor e do 
DEST-MP. 

 

Benefícios Diretos e Indiretos : definidos pelo Conselho de Administração, limitados à 
remuneração global aprovada em AGO. 

Remuneração Variável : definida pelo Conselho de Administração, limitada à remuneração 
global aprovada em AGO. 

 

Conselho Fiscal 

O valor praticado corresponde a 10% da média mensal dos valores pagos aos membros da 
Diretoria Estatutária e aprovado anualmente em AGO, além de reembolso obrigatório das 
despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho da função. 

 

Comitê de Auditoria 

O valor praticado é definido pelo Conselho de Administração de acordo com o plano de 
trabalho aprovado pelo Conselho, não podendo exceder a remuneração mensal média dos 
Diretores Estatutários.  

 

(iv) razões que justificam a composição da remunera ção 

Conselho de Administração 

A remuneração dos Conselheiros deve-se às responsabilidades assumidas, o tempo dedicado 
às suas funções, sua competência e reputação profissional. 

 



 

 
 

 

Diretoria Estatutária 

A Companhia acredita que a remuneração da Diretoria Estatutária valoriza as 
responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação 
profissional e o valor dos seus serviços no mercado. 

Remuneração Variável: visa reconhecer o esforço dos dirigentes na construção dos resultados 
alcançados, além do caráter motivador para cumprimento dos indicadores de performance. 

 

Conselho Fiscal 

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é definida em Assembleia Geral da 
Companhia, de acordo com o artigo 35, parágrafo 6º de seu Estatuto Social. Visa remunerar os 
serviços prestados à Companhia. 

 

Comitê de Auditoria 

A composição da remuneração é atribuída por decisão do Conselho de Administração e visa 
remunerar os serviços prestados à Companhia.  

 

(c) Principais indicadores de desempenho que são le vados em consideração na 
determinação de cada elemento da remuneração 

 

Conselho de Administração 

A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho. 

 

Diretoria Estatutária  

A remuneração fixa dos Diretores Estatutários não está vinculada a nenhum indicador de 
desempenho.  

Por sua vez, o montante a ser atribuído no âmbito do Programa de Remuneração Variável da 
Diretoria Executiva deverá resultar de processo de avaliação de cada participante e dos 
resultados alcançados pela Companhia. 

A avaliação de competências dos dirigentes da BB Seguridade é realizada a cada semestre, da 
seguinte maneira: o Diretor Presidente é avaliado pelo Presidente do Conselho de 
Administração e os Diretores Executivos são avaliados pelo Diretor Presidente da Companhia.  

É utilizada, ainda, a pesquisa de clima organizacional como critério para estabelecimento da 
remuneração variável, por ser uma dimensão representativa do estilo de liderança adotado 
pelo gestor, que aborda questões relacionadas à gestão participativa, justiça, feedback, 
cooperação e comunicação no ambiente de trabalho. 

O desempenho individual dos membros da Diretoria, para fins de remuneração variável é 
composto por uma ponderação entre os critérios de desempenho: 70% para a avaliação de 
competências e 30% para estilo de gestão (pesquisa de clima organizacional).  



 

 
 

Os membros do Conselho de Administração também participam do processo de avaliação 
colegiada, avaliando a Diretoria Executiva como um todo, anualmente, em atendimento à 
Resolução CGPAR 3/2010.  

Assim, a avaliação de desempenho da Diretoria Estatutária da BB Seguridade, para fins de 
remuneração variável, é composta por uma ponderação entre os critérios dispostos na tabela a 
seguir: 

Nível de Avaliação Critério de Desempenho 

Individual 
Avaliação de Competências (70%) 

Pesquisa de Clima Organizacional (30%) 

Unidade de Negócios Receita de Corretagem 

Corporativo 

RSPL Ajustado da BB Seguridade 

Guidance BB Mapfre SH1 

Índice de Eficiência 

Avaliação Colegiada Nota atribuída pelo C.A. da Companhia 

 

Para o acionamento do Programa, está definido que é necessário o atingimento do Acordo de 
Trabalho – ATB, ferramenta de medição de resultados internos da Companhia, com a 
referência de 400 pontos, calculado pela média dos dois semestres do ano em curso. Portanto, 
o ATB é pré-requisito para o acionamento do Programa. 

Uma vez acionado o Programa, a remuneração variável da Diretoria é definida a partir do 
atingimento das metas-base dos indicadores contidos na tabela abaixo.  

A meta-base corresponde a 6 (seis) honorários, podendo atingir o teto de 12 (doze) honorários, 
a depender da superação das metas. 

   Nível de Avaliação Indicadores Meta-base Sinal 
Pesos  

(%) 

Corporativo 

RSPL ajustado(1) 44% + 50 

Guidance BB Mapfre SH1(1) 24% + 10 

Índice de Eficiência (DA/ROB)(2) 3,53% - 10 

Unidade de Negócios Receita de Corretagem(3) 100% + 10 

Avaliação Individual 
Avaliação de Desempenho 
Individual(4) 

3,5 + 10 

Avaliação Colegiada 
Avaliação de Desempenho 
Colegiada 

8 + 10 
(1) Meta alinhada às projeções divulgadas pela Companhia (Guidance), em conformidade com a instrução CVM 480. Os 

valores mínimos referem-se ao disposto nas projeções em vigor na data da elaboração desta seção, estando sujeitos 
à alteração.  

(2) Quanto menor, melhor.  
(3) Orçado 12/2014  
(4) Escala de 1 a 5 pontos. 

 

Conselho Fiscal 

A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho. 



 

 
 

Comitê de Auditoria 

A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho.  

 

(d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de 
desempenho 

Conselho de Administração 

A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho. 

Diretoria Estatutária 

É estruturada de forma que a distribuição da Remuneração Variável, responsável por até 50% 
da remuneração total anual, esteja condicionada ao atingimento das metas aprovadas pelo 
Conselho de Administração. A liberação das parcelas da remuneração variável diferidas para os 
exercícios seguintes depende do desempenho atingido ano a ano, o que colabora para que os 
dirigentes estejam sempre buscando os melhores resultados para a Companhia, sob pena de 
haver reversão ou diminuição das parcelas diferidas da remuneração variável. 
 

Conselho Fiscal 

A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho. 

Comitê de Auditoria 

A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho. 

(e) Como a política ou prática de remuneração alinh a-se aos interesses do emissor 
de curto, médio e longo prazo 

O Programa de Remuneração Variável da Diretoria Executiva da BB Seguridade está alinhado 
aos resultados obtidos pela Companhia. Parte da remuneração, 50%, tem previsão de 
pagamento em ações da Companhia.  Assim, os dirigentes são estimulados a manter e ampliar 
os resultados, gerar retorno aos acionistas e receberem papéis sempre valorizados.  

(f) Existência de remuneração suportada por subsidi árias, controladas ou 
controladores diretos ou indiretos 

Na composição do Conselho de Administração da BB Seguridade (Estatuto Social, art. 15, § 1º) 
e do Conselho Fiscal (Estatuto Social, art. 35, § 1º) constam representantes do Controlador, 
sendo dois no CA e um no CF.  

Com relação à remuneração recebida pela participação nos referidos Conselhos, alguns 
membros recebem exclusivamente do Controlador, sem ônus para a Companhia.  

No quadro da Diretoria Executiva de uma das controladas da BB Seguridade (BB Cor) consta 
dois funcionários do Controlador, cuja remuneração é recebida, exclusivamente, daquela 
instituição, sem qualquer remuneração adicional pelo acúmulo do cargo. 
 

(g) Existência de qualquer remuneração ou benefício  vinculado à ocorrência de 
determinado evento societário, tal como a alienação  do controle societário do emissor 

Não aplicável, tendo em vista que não há qualquer componente da remuneração dos 
administradores da Companhia vinculado a eventos societários. 



 

 
 

13.2 - Remuneração total  do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária  e 
Conselho Fiscal 

Remuneração Total Observada no Exercício Social 201 3 – Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total  

Nº de membros 6,001 4,00² 3,00 13,00 

Remuneração fixa anual  

Salário ou pró-labore 161.575,88 1.077.172,50 80.787,94 1.319.536,32 

Benefícios diretos e indiretos N/A 107.285,23 N/A 107.285,23 

Participação em comitês N/A N/A N/A N/A 

Outros 36.354,57 318.889,37 18.177,29 373.421,23 

Descrição de outras remunerações fixas Encargos (INSS) Encargos (INSS) Encargos (INSS) Encargos (INSS) 

Remuneração variável 

Bônus N/A N/A N/A N/A 

Participação de resultados N/A 444.482,363 N/A 444.482,36 

Participação em reuniões N/A N/A N/A N/A 

Comissões N/A N/A N/A N/A 

Outros N/A 131.585,89 N/A 131.585,89 

Descrição de outras remunerações fixas N/A Encargos (INSS) N/A Encargos (INSS) 

Pós-emprego N/A N/A N/A N/A 

Cessação do cargo N/A N/A N/A N/A 

Baseada em ações N/A 444.482,363 N/A 444.482,36 

Total da Remuneração 197.930,45 2.523.897,71 98.965,23 2.820.793,39 
 

1 O presidente do Conselho de Administração da Companhia renunciou à remuneração. 
 

2 O Diretor Presidente não recebeu remuneração em 2013 pelo exercício de suas funções na BB Seguridade. 
 

3 O Programa de Remuneração Variável dos Administradores da BB Seguridade para o exercício 2013-2014 teve seu valor aprovado 
pela Assembleia Geral Ordinária de 28.03.2013 e sua definição, qual seja 50% em pecúnia e 50% em ações diferidas no prazo de 
quatro anos, foi aprovada pelo Conselho de Administração. Do total de R$ 888.964,72 destinados à Remuneração Variável no ano de 
2013, R$ 444.482,36 foram pagos em pecúnia e R$ 444.482,36 em ações. A remuneração prevista para o exercício social corrente da 
Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal deverá ser disponibilizada após a realização da AGO. 



 

 
 

 Remuneração Total Observada no Exercício Social 201 4 – Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total  

Nº de membros 6,001 4,08 3,00 13,08 

Remuneração fixa anual  

Salário ou pró-labore 240.233,02 2.038.232,30 176.039,06 2.454.504,38 

Benefícios diretos e indiretos N/A 
           

332.775,11  
 

N/A 332.775,11 

Participação em comitês N/A N/A N/A N/A 

Outros2 41.199,90 
           

829.678,262  
 

34.679,28 905.557,44 

Remuneração variável 3 

Bônus N/A N/A N/A N/A 

Participação de resultados N/A 777.734,90 N/A 777.734,90 

Participação em reuniões N/A N/A N/A N/A 

Comissões N/A N/A N/A N/A 

Outros2 N/A 337.437,77 N/A 337.437,77 

Pós-emprego N/A N/A N/A N/A 

Cessação do cargo N/A N/A N/A N/A 

Baseada em ações N/A 106.748,92 N/A 106.748,92 

Total da Remuneração 281.432,92 4.422.607,26 210.718,34 4.914.758,52 
 

1 O Conselho de Administração da Companhia é constituído por 6 integrantes, entretanto, no exercício de 2014, dois deles renunciaram 
aos honorários.   
 

2 Os valores constantes do campo “Outros” referem-se à contribuição previdenciária patronal e à contribuição fundiária ao FGTS 
incidentes sobre os honorários e/ou remuneração dos membros da Diretoria Executiva da BB Seguridade, contribuição previdenciária 
patronal dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, em conformidade com o item “b” do subtítulo 9.2.13 do 
Ofício-circular/CVM/SEP/n.º 02/2015. 
 
3 Os valores de Remuneração Variável dos administradores da BB Seguridade Participações S.A. para o período 2014-2015 constam do 
montante global aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de 30.04.2014 e sua definição, qual seja 50% em pecúnia e 50% em ações, 
das quais 20% serão diferidas à vista e 80% diferidas no prazo de quatro anos, foi aprovada pelo Conselho de Administração da 
Companhia em 19.12.2014.  

 



 

 
 

Remuneração Total Prevista para o Exercício Social 2015 – Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº de membros 6,00 4,00 3,00 13,00 

Remuneração fixa anual  

Salário ou pró-labore 344.221,32 2.287.215,93 185.836,23 2.817.273,48  

Benefícios diretos e indiretos N/A 1.023.081,15 N/A 1.023.081,15 

Participação em comitês N/A N/A N/A N/A 

Outros1 74.361,54 931.477,85 41.469,99 1.047.309,38 

Remuneração variável 

Bônus N/A N/A N/A N/A 

Participação de resultados N/A 956.231,90 N/A 956.231,90 

Participação em reuniões N/A N/A N/A N/A 

Comissões N/A N/A N/A N/A 

Outros1 N/A 449.182,56 N/A 449.182,56 

Pós-emprego N/A N/A N/A N/A 

Cessação do cargo N/A N/A N/A N/A 

Baseada em ações N/A 242.118,72 N/A 242.118,72 

Total da remuneração 418.582,86 5.889.308,11 227.30 6,22 6.535.197,19 
 

1 Os valores constantes do campo “Outros” referem-se à contribuição previdenciária patronal e à contribuição fundiária ao FGTS 
incidentes sobre a os honorários e/ou remuneração  dos membros da Diretoria Executiva da BB Seguridade, contribuição previdenciária 
patronal dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, em conformidade com o item “b” do subtítulo 9.2.13 do 
Ofício-circular/CVM/SEP/n.º 02/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

13.3 - Remuneração Variável  do Conselho de Administração, Diretoria 
Estatutária e Conselho Fiscal 

Remuneração Variável do Exercício Social 2013 

 
Conselho de 

Administração  
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Número de membros 6,00 4,00 3,00 13,00 

Em relação ao Bônus (R$)  

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de remuneração 
– metas atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

Valor efetivamente reconhecido 
N/A N/A N/A N/A 

Em relação à participação no resultado (R$)  

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A 
1.827.633,56 

N/A 
1.827.633,56 

Valor previsto no plano de remuneração 
– metas atingidas 

N/A 
1.827.633,56 

N/A 1.827.633,56 

Valor efetivamente reconhecido N/A 1.020.550,61* N/A 1.020.550,61 

* Valor apurado após a divulgação do resultado da Companhia e de acordo com as condições estabelecidas no Programa de 

Remuneração Variável 2013, sendo composto por: R$ 444.482,36 para pagamento em espécie (50%), R$ 444.482,36 para pagamento 
em ações (50%) e os encargos sociais que totalizaram R$ 131.585,89. Do total pago em ações, o percentual de 20% das ações foi 
imediatamente transferido para a titularidade do beneficiário e 80% será diferido em parcelas iguais pelo período de quatro anos. 

 



 

 
 

Remuneração Variável do Exercício Social 2014 

 
Conselho de 

Administração  
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Numero de membros 6,00 4,08 3,00 13,08 

Em relação ao Bônus (R$)  

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de 
remuneração – metas atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

Valor efetivamente reconhecido 
N/A N/A N/A N/A 

Em relação à participação no resultado (R$)  

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A 
2.027.161,52 

N/A 
2.027.161,52 

Valor previsto no plano de 
remuneração – metas atingidas 

N/A 
2.027.161,52 

N/A 2.027.161,52 

Valor efetivamente reconhecido* N/A 1.729.020,71 N/A 1.729.020,71 

* Valor apurado após a divulgação do resultado da Companhia e de acordo com as condições estabelecidas no Programa de 
Remuneração Variável 2014, sendo composto por: 50% do valor pago em espécie e 50% em ações. Do total pago em ações, o 
percentual de 20% das ações será imediatamente transferido para a titularidade do beneficiário e 80% será diferido em parcelas iguais 
pelo período de quatro anos. 

 

 

 

 



 

 
 

Remuneração Variável Prevista para o Exercício Soci al 2015 

 
Conselho de 

Administração  

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Número de membros 6,00 4,00 3,00 13,00 

Em relação ao Bônus (R$)  

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de remuneração 
– metas atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

Valor efetivamente reconhecido N/A N/A N/A N/A 

Em relação à participação no resultado (R$)  

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

N/A 1.186.950,36 N/A 1.186.950,36 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A 
2.373.900,72 

N/A 
2.373.900,72 

Valor previsto no plano de remuneração 
– metas atingidas 

N/A 
2.373.900,72 

N/A 2.373.900,72 

Valor efetivamente reconhecido*  N/A N/A N/A N/A 

* Valor previsto apurado de acordo com as condições estabelecidas no Programa de Remuneração Variável da Diretoria Executiva, 
sendo composto por: 50% do valor pago em espécie e 50% em ações. Do total pago em ações, o percentual de 20% das ações será 
imediatamente transferido para a titularidade do beneficiário e 80% será diferido em parcelas iguais pelo período de quatro anos. 

 



 

 
 

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do Con selho de Administração e 
Diretoria estatutária 

a. termos e condições gerais 
 
O Programa de Remuneração Variável dos Administradores da Companhia – PRVA prevê 
remuneração baseada em ações para seus diretores, conforme deliberado pelo Conselho de 
Administração. Não há deliberação para pagamento de remuneração variável para o Conselho 
de Administração. 
 
O referido Programa foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 
21.03.2014 e submetido ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais - DEST, órgão vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e 
Ministério da Fazenda, para análise.   
  
Em 19.12.2014, o PRVA foi novamente apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração, 
em função de alterações propostas pelo DEST-MP e em alinhamento ao Programa aprovado 
pelo Controlador. As alterações promovidas no Programa, no entanto, não modificaram a 
essência da remuneração prevista em ações. 
 
Em 20.01.2015, o DEST-MP aprovou o Programa de Remuneração Variável 2014 da 
Companhia. 
 
O Programa prevê o pagamento de remuneração variável aos membros da Diretoria, em 
percentual equivalente a até 50% da remuneração global. Desse percentual, 50% deve ser 
pago em espécie, e o restante em ações de emissão da própria Companhia. Do montante a ser 
pago em ações, o percentual de 20% deve ser transferido, imediatamente, aos beneficiários, e 
o restante deve ser diferido em percentuais iguais por quatro anos. 
 
O valor da remuneração variável a ser recebido por cada Diretor varia entre seis e doze 
honorários. Ressalte-se que o Programa de Remuneração prevê o pagamento exclusivamente 
em moeda corrente e pagamentos lastreados em ações, e não contém de nenhuma forma, 
lastro em opção de ações ou outros títulos conversíveis em ações. 
 
 
b. principais objetivos do plano 
 
O plano de remuneração em ações tem como principal objetivo estimular a busca dos melhores 
resultados para a Companhia e seus acionistas baseado nas melhores práticas de Governança 
Corporativa e do mercado, com a constante valorização das suas ações.  
 
 
c. forma como o plano contribuiu para esses objetiv os  
 
Remunerar os dirigentes com ações da própria companhia estimula-os a buscarem melhores 
resultados e a valorização das ações no mercado. A liberação das parcelas da remuneração 
variável diferidas para os próximos exercícios depende do desempenho atingido nos exercícios 
seguintes, o que colabora para o alinhamento dos interesses dos Diretores aos da Companhia. 
 
 
d. como o plano se insere na política de remuneraçã o da Companhia  
 
O Programa de Remuneração Variável da Diretoria Executiva prevê pagamentos em espécie 
(50%) e em ações (50%). 
 
 
 



 

 
 

e. como o plano alinha os interesses dos administra dores e da Companhia a curto, 
médio e longo prazo 
 
Conforme detalhado no item 13.1, a parcela da remuneração baseada em ações prevê a 
transferência imediata da titularidade aos beneficiários de 20% do total. O restante é diferido 
em percentuais iguais de 20% por quatro anos, e sua liberação está condicionada ao 
desempenho futuro da Companhia, o que alinha os interesses dos administradores. 
 
f. número máximo de ações abrangidas  
 
A quantidade de ações será definida de acordo com a cotação média e em função dos 
resultados alcançados. 
 
g. número máximo de opções a serem outorgadas  
 
Não aplicável. A remuneração se baseia apenas em ações.  
 
h. condições de aquisição de ações 
 
As ações serão adquiridas no mercado, após autorização formal da CVM – Comissão de 
Valores Mobiliários, anualmente, no período compreendido entre a apuração dos indicadores 
que compõem o Acordo de Trabalho e os (sete) dias úteis que antecederem o pagamento da 
remuneração variável. 
 
Em 13.11.2014, a CVM, através de ofício à BB Seguridade, autorizou a Companhia a fazer as 
aquisições das ações anualmente, sem que haja necessidade de autorização prévia daquela 
Comissão.  
 
O volume diário de aquisições não deverá exceder a 20% da média diária negociada em bolsa 
nos últimos cinco pregões, considerando as adquiridas por eventual programa de recompra de 
ações, que esteja em vigor. 
 
Não haverá aquisições no período de silêncio e no período compreendido entre a data do 
anúncio e a data-base de dividendos.  
 
i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 
 
Para definir a quantidade de ações a serem pagas a cada administrador, dividir-se-á o 
montante previsto para pagamento aos administradores pela cotação média de fechamento das 
ações da Companhia (BBSE3) nos pregões realizados na semana que antecede o pagamento. 
 
j. critérios para a fixação do prazo de exercício 
 
Não aplicável. A remuneração se baseia apenas em ações.  
 
k. forma de liquidação 
 
Não aplicável.  
   
l. restrições à transferência das ações  
 
Redução nos resultados em percentual igual ou maior que 20% implicará em reversão 
proporcional ou total do pagamento em ações previsto no Programa. 
 
m. critérios e eventos que, quando verificados, oca sionarão a suspensão, alteração 
ou extinção do plano 
 



 

 
 

Para o acionamento do Programa é necessário o atingimento do Acordo de Trabalho – ATB, 
que não pode ser  inferior a 400 pontos, conforme pontuação específica para o indicador. Trata-
se, portanto, de pré-requisito para o acionamento.  
 
O não-atingimento das metas-base estipuladas ocasionará o pagamento parcial da 
remuneração prevista, sendo que a performance abaixo de 80% significa que o indicador não 
pontuará para o cálculo final da quantidade de honorários, não sendo permitida a compensação 
por extrapolação na meta-base de outro indicador.    
 
 
n. efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos 
previstos no plano de remuneração baseado em ações 
 
Os membros da Diretoria Executiva que se desligarem ou forem desligados, bem como nos 
casos de aposentadoria ou falecimento, terão as ações liberadas nos prazos originalmente 
previstos. 



 

 
 

 

13.5 - Participações em ações, cotas e outros valor es mobiliários conversíveis 
detidas por administradores e conselheiros fiscais – por órgão  

 

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014  

 Ações da BB Seguridade 

Conselho de Administração 0 

Diretoria 771 

Conselho Fiscal 588 

Total 1.359 

 

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014  

 Ações do Banco do Brasil 

Conselho de Administração 3.576 

Diretoria 0 

Conselho Fiscal 997 

Total 4.573 

 

 



 

 
 

 

13.6 - Remunerações baseada em ações do Conselho de  Administração e da 
Diretoria Estatutária 

Não aplicável ao Conselho de Administração.  

A remuneração baseada em ações se aplica apenas à Diretoria Executiva. Em maio de 2014, 
foi apurada a primeira remuneração variável a que tiveram direito os dirigentes da Companhia 
pelos resultados alcançados em 2013, uma vez que a posse dos mesmos na Companhia foi 
registrada em 15.03.2013.  

Foram adquiridas 11.600 ações da BB Seguridade, todas colocadas em tesouraria, conforme 
definido no Programa de Remuneração Variável. Em junho e julho de 2014 foram transferidas 
2.313 ações aos membros da Diretoria, restando em tesouraria 9.287 ações. 

Para o período 2015-2016, a definição do programa de remuneração variável em ações está 
em fase de aprovação pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Planejamento 
Orçamento e Gestão. 
 

Remuneração baseada em ações prevista para o exercí cio social corrente (2015) 

 
Conselho de 

Administração Diretoria Estatutária 

Número de membros  - 051 

Preço médio ponderado do exercício - 31,702 

(a) Das opções em aberto no início do exercício social - Não se aplica 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social - Não se aplica 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social - Não se aplica 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social - Não se aplica 

Diluição potencial no caso de exercício de todas as  
opções outorgadas 

- Não se aplica 

1 Número total de beneficiários, considerando os membros que atuaram apenas parte do período avaliado. 
2 Preço médio de aquisição/marcação das ações destinadas ao Programa. 

 

Remuneração baseada em ações para o exercício encer rado em 31/12/2014 

 
Conselho de 

Administração Diretoria Estatutária 

Número de membros  - 031 

Preço médio ponderado de exercício: - 28,652 

(a) Das opções em aberto no início do exercício social - Não se aplica 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social - Não se aplica 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social - Não se aplica 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social - Não se aplica 

Diluição potencial no caso de exercício de todas as  
opções outorgadas 

- Não se aplica 

1  Número total de beneficiários, considerando os membros que atuaram apenas parte do período avaliado. 
2 Preço médio de aquisição/marcação das ações destinadas ao Programa. 

 



 

 
 

 



 

 
 

13.7 - Informações sobre as opções em aberto detida s pelo Conselho de 
Administração e pela Diretoria Estatutária 

Não aplicável. Não existe programa de remuneração variável baseado em opções na 
Companhia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas  à remuneração baseada em 
ações do Conselho de Administração e da Diretoria E statutária 

Não existe programa de remuneração variável baseado em opções na Companhia. 

Destaca-se que a Diretoria Estatutária da BB Seguridade é constituída por quatro integrantes, 
entretanto, em 2013, o Diretor-Presidente não recebeu remuneração pelo exercício de suas 
funções na BB Seguridade. A remuneração referente a este período foi paga pelo Controlador, 
em razão do exercício das funções de Diretor de Seguros, Previdência Aberta e Capitalização. 

A remuneração baseada em ações se aplica apenas à Diretoria Executiva. Em maio de 2014, 
foi apurada a primeira remuneração variável a que tiveram direito os dirigentes da Companhia 
pelos resultados alcançados em 2013, uma vez que a posse dos mesmos na Companhia foi 
registrada em 15.03.2013. Em junho e julho de 2014 foram transferidas 2.313 ações aos 
membros da Diretoria. 

 

Opções exercidas – exercício social encerrado em 31 /12/2014 

 
Conselho de 

Administração Diretoria Estatutária 

Número de membros  - 03 

Opções exercidas - Não se aplica 

Número de ações - Não se aplica 

Preço médio ponderado do exercício - Não se aplica 

Diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas 

- Não se aplica 

Ações entregues -  

Número de ações entregues - 2.313 

Preço médio ponderado de aquisição - 28,65 

Diferença entre o valor de aquisição e o valor de 
mercado das ações adquiridas 

- 0 



 

 
 

 

13.9 - Informações necessárias para a compreensão d os dados divulgados nos itens 13.6 
a 13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções  

Após apuração de todos os indicadores do programa e posterior definição do montante 
individual de cada dirigente, serão retidos os impostos devidos e o valor total líquido será 
utilizado pela BB Seguridade para compra de ações no mercado. Tal operação de compra 
ocorre de acordo com as normas da CVM.  
 
As ações serão adquiridas, a preços de mercado, nos 7 (sete) dias que antecederem a data 
definida para pagamento da remuneração variável aos dirigentes. 
 
Para definir a quantidade de ações a serem pagas a cada administrador, dividir-se-á o 
montante previsto para pagamento aos administradores pela cotação média de fechamento das 
ações da Companhia (BBSE3) nos pregões realizados na semana que antecede o pagamento. 
 
Se houver resultado fracionário no cálculo das parcelas diferidas, as frações serão acumuladas 
na primeira parcela. As parcelas diferidas serão diminuídas proporcionalmente à redução do 
resultado, caso haja apuração de resultado negativo ou redução significativa do lucro 
recorrente realizado, procedendo-se ao arredondamento para o inteiro superior em caso de 
fração. 
 
Do total destinado ao pagamento da remuneração variável, 50% será pago a vista, em espécie, 
e 50% será realizado em ações da BB Seguridade (BBSE3). Do total pago em ações, o 
percentual de 20% será imediatamente transferido para a titularidade do beneficiário e 80% 
será diferido em parcelas iguais pelo período de quatro anos. 
 

O Programa não prevê pagamento baseado em opções. 



 

 
 

 

13.10 - Informações sobre planos de previdência con feridos aos membros do conselho 
de administração e aos diretores estatutários 

Os diretores estatutários da BB Seguridade são funcionários de carreira cedidos pelo Banco do 
Brasil que, ao assumir suas funções na Companhia, mantêm os planos de previdência com as 
mesmas condições existentes para os colaboradores de seu acionista controlador.  



 

 
 

 

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e méd ia do Conselho de Administração, 
da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal 

Em 30.04.2014, a Assembleia Geral Ordinária – AGO da Companhia aprovou o teto global de 
remuneração de R$ 5.551.929,83 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, novecentos 
e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), incluindo a remuneração da Diretoria executiva, 
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal assim constituídos:  

i) Diretoria Executiva: 04 (quatro) membros; 

ii) Conselho de Administração: 06 (seis) membros; 

iii) Conselho Fiscal: 03 (três) membros. 

Os membros do Conselho de Administração da BB Seguridade fazem jus a uma remuneração 
fixa que não excederá 10% (dez por cento) da média mensal dos valores pagos aos Diretores 
Estatutários. 

A Diretoria Estatutária faz jus a uma remuneração fixa e outros benefícios diretos e indiretos, a 
saber: plano de saúde corporativo e plano de previdência privada, oriundos do Controlador; 13º 
salário; seguro de vida em grupo; avaliação anual de saúde e auxílio-moradia (excepcional). A 
remuneração variável dependerá das avaliações de desempenho individual e colegiada e dos 
resultados alcançados pela Companhia anualmente. 

A remuneração de cada membro em exercício do Conselho Fiscal corresponderá a 10% do 
valor atribuído, em média, a título de remuneração a cada Diretor da Companhia, não 
computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. 

 

Exercício 2013 

Remuneração máxima, média e mínima 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária Conselho Fiscal 

Número de membros 6,00 4,00 3,00 

Valor da maior remuneração R$ 39.586,09 R$ 841.299,24 R$ 32.988,41 

Valor da menor remuneração R$ 39.586,09 R$ 841.299,24 R$ 32.988,41 

Valor médio de remuneração R$ 39.586,09 R$ 841.299,24 R$ 32.988,41 

 



 

 
 

Exercício 2014 

Remuneração máxima, média e mínima 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária Conselho Fiscal 

Número de membros 6,001 4,08 3,00 

Valor da maior remuneração R$ 71.913,04  R$ 1.066.598,222  R$ 71.913,04  

Valor da menor remuneração R$ 69.974,90 R$ 1.053.983,223 R$ 66.892,27  

Valor médio de remuneração R$ 70.358,23 R$ 1.083.972,374 R$ 70.239,45 

1 O Conselho de Administração da Companhia é constituído de seis integrantes, entretanto, em 2014, dois deles 
renunciaram à remuneração (R$ 281.432,92/4 = R$ 70.358,23). 
2 Corresponde a remuneração total anual (12 meses) paga ao Diretor-Presidente da BB Seguridade no ano de 2014.  
3  Corresponde à remuneração total anual (12 meses) paga a um Diretor da BB Seguridade no ano de 2014. 
4  O valor médio apurado é a razão de R$ 4.422.607,26/4,08.  



 

 
 

 

13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização pa ra os administradores em 
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria  

A Companhia não possui arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que 
estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de 
destituição do cargo ou aposentadoria.  

Em caso de aposentadoria ou destituição do cargo de algum dirigente da Companhia, aplicar-
se-ão as condições previstas para os demais dirigentes da empresa controladora, uma vez que 
todos os dirigentes são funcionários oriundos daquela empresa. 



 

 
 

 

13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros 
do conselho fiscal que sejam partes relacionadas ao s controladores  

 

Exercício 2013 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 

Remuneração total do órgão (R$) 197.930,45 2.523.897,71 98.965,23 

Remuneração total dos membros 
indicados pelo controlador (R$) 

132.589,56 2.523.897,71 88.151,10 

Percentual da remuneração dos 
indicados em relação ao total pago 

67% 100% 89% 

 

Exercício 2014 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 

Remuneração total do órgão (R$) 281.432,92 4.422.607,26 210.718,34 

Remuneração total dos membros 
indicados pelo controlador (R$) 

69.570,07 4.422.607,26    66.892,27 

Percentual da remuneração dos 
indicados em relação ao total pago 

25% 100% 32% 

 



 

 
 

 

13.14 - Remuneração de administradores e membros do  conselho fiscal, 
agrupados por órgão, recebida por qualquer razão qu e não a função que 
ocupam  

Não há. 



 

 
 

 

13.15 - Remuneração de administradores e membros do  conselho fiscal 
reconhecida no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades 
sob controle comum e de controladas do emissor. 

A BB Seguridade (Companhia), constituída em 20 de dezembro de 2012 possui em sua 
administração total os seguintes membros: i) um Diretor-Presidente; ii) três diretores; iii) seis 
membros no Conselho de Administração e iv) três membros no Conselho Fiscal. 

O Comitê de Auditoria (COAUD) foi constituído em 06.02.2015, composto por três membros. 

Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, indicados pelo acionista 
controlador direto da BB Seguridade, ou seja, pelo Banco do Brasil S.A. (BB) são funcionários 
de carreira e remunerados conforme os cargos exercidos no BB.  

Os membros indicados pelo acionista controlador indireto são funcionários públicos e 
remunerados pela União Federal conforme os cargos exercidos naquela esfera.  

A BB Seguridade arca somente com a remuneração mensal dos membros pela participação 
nos seus órgãos colegiados. Os conselheiros são remunerados, mensalmente, independente 
da quantidade de reuniões, nos limites estabelecidos pelos normativos internos.  

A tabela a seguir apresenta os valores pagos a título de remuneração recebidos pelos 
membros de cada órgão, que foram arcados pelo controlador direto da BB Seguridade por 
cargos exercidos no controlador. 

Valores em R$ 2012 2013 2014 

Conselho de Administração 0,00 1.426.476,08 1.320.805,14 

Diretoria Executiva 65.416,64 1.225.961,98 2.192.663,12 

Conselho Fiscal 41.923,41 900.227,73 1.295.506,48 

 

A tabela a seguir apresenta os valores pagos a título de honorários recebidos pelos membros 
de cada órgão, que foram arcados por empresas controladas pela BB Seguridade por cargos 
exercidos em tais controladas. 

Valores em R$ 2012 2013 2014 

Conselho de Administração 1.470,62 58.982,79 508,30 

Diretoria Executiva 0,00 0,00 0,00 

Conselho Fiscal 2.941,25 174.934,92 54.034,62 

 
 

13.16 Outras informações relevantes 

Todas as informações julgadas relevantes foram divulgadas nos itens acima. 



 

 
 

 
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA  

 
 
 
 
 
 
Srs. Acionistas,  
 
 
Submeto à apreciação de V. Sas., em conformidade com o disposto no artigo 11, 
inciso I do Estatuto Social, do artigo 122, inciso I da Lei 6.404 de 15.12.1976 e 
conforme item 1 da Assembleia Geral Extraordinária descrita no Edital de 
Convocação, as alterações estatutárias contidas na tabela comparativa que segue: 
 
 
 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA BB SEGU RIDADE 
PARTICIPAÇÕES 

BB Seguridade Participações S.A. 
Estatuto Vigente (AGE 

29.11.2013) 
Alterações Propostas Justificativa 

Art. 1º Art. 1º Inalterado 

Art. 2º  
A Companhia tem sede e foro 
na Cidade de Brasília, Distrito 
Federal, no Setor Bancário 
Sul, Quadra 1, Bloco A, Lote 
31, Edifício Sede I, 15º andar, 
sala 04. 

Art. 2º  
A Companhia tem sede e 
foro na Cidade de Brasília, 
Distrito Federal.   

Para evitar a necessidade de 
alteração do Estatuto a cada 
mudança de endereço, 
propõe-se colocar apenas a 
unidade federativa. 

Art. 3º Art. 3º Inalterado 

Art. 4º Art. 4º Inalterado 

Art. 5º Art. 5º Inalterado 

Art. 6º Art. 6º Inalterado 

Art. 7º Art. 7º Inalterado 

Art. 8º 
§ 4º Será considerada regular, 
independentemente das 
formalidades de convocação, 
a Assembleia Geral a que 
comparecerem todos os 
acionistas. 

Art. 8º 
Excluir § 4º 

Renumerar parágrafos. Tendo 
em vista que consta previsão 
legal nesse sentido – Lei 
6.404/76, art. 124, § 4º - 
propõe-se a exclusão para 
simplificar o Estatuto. 
 

Art. 9º  
Para tomar parte nas 
Assembleias Gerais da 
Companhia, o acionista 
deverá apresentar os 
seguintes documentos, de 

Art. 9º 
Excluir Artigo 

Exclusão de Artigo.  
Tendo em vista a existência 
de previsão legal no art. 126 
da Lei 6.404/76 e por se tratar 
de regra de caráter 
procedimental, considerando-



 

 
 

acordo com o disciplinado no 
art. 126 da Lei das Sociedades 
por Ações: 
(i) documento hábil de 
identidade; 
(ii) comprovante 
expedido pela instituição 
depositária das ações 
escriturais de sua titularidade; 
(iii) instrumento de 
mandato e/ou documentos 
que comprovem os poderes 
do procurador do acionista, o 
qual deverá ter sido 
constituído há menos de 1 
(um) ano, e ser acionista, 
administrador da Companhia, 
advogado, instituição 
financeira ou administrador 
de fundos de investimento 
que represente os 
condôminos; e 
(iv) relativamente aos 
acionistas participantes da 
custódia fungível de ações 
nominativas, o extrato 
contendo a respectiva 
participação acionária, 
emitido, pela instituição 
responsável pela custódia 
fungível ou outro órgão 
competente. 
§ 1º O edital de convocação 
poderá solicitar, para fins de 
melhor organização das 
Assembleias Gerais, o 
depósito na sede da 
Companhia dos documentos 
arrolados no caput deste 
Artigo com, no mínimo, 48 
(quarenta e oito) horas de 
antecedência da data da 
realização da respectiva 
Assembleia Geral. 
§ 2º Independentemente do 
depósito dos documentos 
arrolados no caput deste 
Artigo com a antecedência 
prevista no § 1º, qualquer 
acionista da Companhia que 
comparecer às Assembleias 
Gerais terá o direito de dela 

se ainda que nos termos do § 
2º deste Artigo do Estatuto, o 
acionista que comparecer à 
Assembleia Geral terá o 
direito de dela participar 
independentemente do 
depósito prévio dos 
documentos, propõe-se a 
exclusão do dispositivo com 
vistas a simplificar o Estatuto. 



 

 
 

participar e votar, desde que 
comprove sua qualidade de 
acionista mediante 
apresentação dos 
documentos referidos no 
caput deste Artigo. 

Art. 10 Art. 9º Renumeração de Artigo. 

Art. 11 Art. 10 Renumeração de Artigo. 

Art. 12 
§ 1º Os cargos de 
Presidente do Conselho de 
Administração e de Diretor-
Presidente ou principal 
executivo da Companhia não 
poderão ser acumulados pela 
mesma pessoa, ainda que 
interinamente. 
 

Art. 11 
§ 1º Os cargos de Presidente 
e de Vice-Presidente do 
Conselho de Administração 
não poderão ser acumulados 
com o de Diretor-Presidente 
ainda que interinamente. 
 

Renumeração de Artigo.  
Em atendimento a 
recomendação da 
Controladoria Geral da União 
(CGU) – Relatório 201407638, 
de 12/09/2014, além de 
prever a proibição de 
cumulação do cargo de 
Presidente do Conselho de 
Administração com o de 
Diretor-Presidente, propõe-se 
incluir a proibição de 
cumulação do cargo de Vice-
Presidente do CA com o de 
Diretor-Presidente.  
Propõe-se ainda, excluir a 
menção ao principal executivo 
da Companhia, uma vez que o 
Diretor Presidente é o 
principal executivo da 
Companhia.   

Art. 13 
A Companhia, na forma 
definida pelo Conselho de 
Administração, assegurará aos 
integrantes e ex-integrantes 
do Conselho de 
Administração, do Conselho 
Fiscal, da Diretoria da 
Companhia e de suas 
subsidiárias e controladas, 
bem como do Comitê de 
Auditoria, a defesa em 
processos judiciais e 
administrativos contra eles 
instaurados pela prática de 
atos no exercício de cargo ou 
função, desde que não tenha 
sido constatado fato que dê 
causa a ação de 
responsabilidade e que não 
haja incompatibilidade com os 
interesses da Companhia, de 

Art. 12 
A Companhia, na forma 
definida pelo Conselho de 
Administração, assegurará 
aos integrantes e ex-
integrantes do Conselho de 
Administração, do Conselho 
Fiscal, da Diretoria da 
Companhia e de suas 
subsidiárias e controladas, 
bem como do Comitê de 
Auditoria e do Comitê de 
Transações com Partes 
Relacionadas, a defesa em 
processos judiciais e 
administrativos contra eles 
instaurados pela prática de 
atos no exercício de cargo ou 
função, desde que não tenha 
sido constatado fato que dê 
causa a ação de 
responsabilidade e que não 

Renumeração de Artigo.  
Propõe-se a inserção do 
Comitê de Transações com 
Partes Relacionadas, tendo 
em vista que, assim como o 
Comitê de Auditoria, se trata 
de comitê estatutário. 



 

 
 

suas subsidiárias e sociedades 
controladas e coligadas. 

haja incompatibilidade com 
os interesses da Companhia, 
de suas subsidiárias e 
sociedades controladas e 
coligadas. 
 

Art. 14 Art. 13 Renumeração de Artigo. 

Art. 15  
§ 2º O Presidente do Conselho 
de Administração será eleito 
dentre os membros do 
Conselho de Administração 
indicados na forma dos itens 
(iv) e (v) do § 1º acima. 
 
§9º Os membros do Conselho 
de Administração 
permanecerão no exercício de 
seus cargos até a eleição e 
investidura de seus 
sucessores. 

Art. 14  
§ 2º O Presidente e o Vice-
Presidente do Conselho de 
Administração serão eleitos 
dentre os membros do 
Conselho de Administração, 
observado o disposto no § 
1º do art. 11, indicados na 
forma dos itens (iv) e (v) do § 
1º acima. 
 
Excluir 

Renumeração de Artigo. 
A proposta visa deixar claro o 
procedimento também de 
eleição do Vice-Presidente do 
Conselho de Administração. 
Alteração visa atender 
também a recomendação do 
DEST contida na Nota Técnica 
Nº 117 CGCOR/DEST/SE-MP, 
de 23.3.2015. 
 
Proposta de exclusão do § 9º, 
tendo em vista a existência de 
previsão de mesmo teor no 
Art. 11 (atual Art. 12), § 7º, do 
Estatuto. 

Art. 15 § 10 Art. 14 § 9º Renumeração de Parágrafo. 

Art. 16 Compete ao 
Presidente do Conselho de 
Administração, além das 
atribuições próprias a seu 
cargo e demais atribuições 
previstas neste Estatuto 
Social: 
(i) coordenar as 
atividades do Conselho de 
Administração e da Diretoria 
da Companhia; 

Art. 15 Compete ao 
Presidente do Conselho de 
Administração, além das 
atribuições próprias a seu 
cargo e demais atribuições 
previstas neste Estatuto 
Social: 
(i) coordenar as atividades 
do Conselho de 
Administração; 
 

Renumeração de Artigo. 
Propõe-se a alteração por 
tratar-se de atribuição mais 
afeta ao Diretor –Presidente 
da Companhia. 

Art. 17 Art. 16 Renumeração de Artigo. 

Art. 18  
As reuniões do Conselho de 
Administração poderão ser 
requisitadas por qualquer de 
seus membros e deverão ser 
convocadas por seu 
Presidente ou Vice-
Presidente. A convocação será 
realizada por notificação 
escrita entregue por carta, fax 
ou por qualquer outro meio, 
eletrônico ou não, que 
permita a comprovação de 
seu recebimento, com 
antecedência mínima de 5 

Art. 17  
As reuniões do Conselho de 
Administração poderão ser 
requisitadas por qualquer de 
seus membros e deverão ser 
convocadas por seu 
Presidente ou Vice-
Presidente. A convocação 
será realizada por 
notificação escrita entregue 
por carta ou por qualquer 
outro meio, eletrônico ou 
não, que permita a 
comprovação de seu 
recebimento, com 

Renumeração de Artigo. 
Exclusão da menção a fax, 
tendo em vista ser um meio 
de comunicação em desuso. 
 



 

 
 

(cinco) dias corridos e com 
apresentação da pauta dos 
assuntos a serem tratados. 
Em caráter de urgência, as 
reuniões do Conselho de 
Administração poderão ser 
convocadas sem a 
observância do prazo acima, 
desde que inequivocamente 
cientes todos os demais 
integrantes do Conselho de 
Administração. 

antecedência mínima de 5 
(cinco) dias corridos e com 
apresentação da pauta dos 
assuntos a serem tratados. 
Em caráter de urgência, as 
reuniões do Conselho de 
Administração poderão ser 
convocadas sem a 
observância do prazo acima, 
desde que inequivocamente 
cientes todos os demais 
integrantes do Conselho de 
Administração. 

Art. 19 
§ 1º No caso de ausência 
temporária de qualquer 
membro do Conselho de 
Administração, o membro do 
Conselho de Administração 
ausente poderá, com base na 
pauta dos assuntos a serem 
tratados, manifestar seu voto 
por escrito, por meio de carta 
ou fac-símile entregue ao 
Presidente do Conselho de 
Administração, na data da 
reunião, ou ainda, por correio 
eletrônico digitalmente 
certificado, com prova de 
recebimento pelo Presidente 
do Conselho de 
Administração. 

Art. 18 
§ 1º No caso de ausência 
temporária de qualquer 
membro do Conselho de 
Administração, o membro 
do Conselho de 
Administração ausente 
poderá, com base na pauta 
dos assuntos a serem 
tratados, manifestar seu 
voto por escrito, por meio de 
carta entregue ao Presidente 
do Conselho de 
Administração, na data da 
reunião, ou ainda, por 
correio eletrônico 
digitalmente certificado, 
com prova de recebimento 
pelo Presidente do Conselho 
de Administração. 
 

Renumeração de Artigo. 
Exclusão da menção a fac-
símile, tendo em vista ser um 
meio de comunicação em 
desuso. 
 
 

Art. 20  
As reuniões do Conselho de 
Administração serão 
realizadas, preferencialmente, 
na sede da Companhia. Serão 
admitidas reuniões por meio 
de teleconferência ou 
videoconferência, admitida a 
gravação destas. Tal 
participação será considerada 
como presença pessoal, 
observando-se que os 
membros do Conselho de 
Administração que 
participarem remotamente da 
reunião do Conselho poderão 
expressar seus votos por meio 

Art. 19 
As reuniões do Conselho de 
Administração serão 
realizadas, 
preferencialmente, na sede 
da Companhia. Serão 
admitidas reuniões por meio 
de teleconferência ou 
videoconferência, admitida a 
gravação destas. Tal 
participação será 
considerada como presença 
pessoal, observando-se que 
os membros do Conselho de 
Administração que 
participarem remotamente 
da reunião do Conselho 

Renumeração de Artigo. 
Exclusão da menção a fac-
símile, tendo em vista ser um 
meio de comunicação em 
desuso. 
 
 



 

 
 

de carta, fac-símile ou correio 
eletrônico digitalmente 
certificado. 
 
§ 1º  Da reunião será 
lavrada ata que deverá ser 
assinada por todos os 
Conselheiros presentes à 
reunião, inclusive 
participantes por meio de 
teleconferência ou 
videoconferência, e 
posteriormente transcrita no 
Livro de Registro de Atas do 
Conselho de Administração da 
Companhia. Os votos 
proferidos por Conselheiros 
que participarem 
remotamente da reunião do 
Conselho deverão igualmente 
constar no Livro de Registro 
de Atas do Conselho de 
Administração, devendo a 
cópia da carta, fac-símile ou 
mensagem eletrônica, 
conforme o caso, contendo o 
voto do Conselheiro, ser 
juntada ao Livro logo após a 
transcrição da ata. 

poderão expressar seus 
votos por meio de carta ou 
correio eletrônico 
digitalmente certificado. 
 
 
§ 1º  Da reunião será 
lavrada ata que deverá ser 
assinada por todos os 
Conselheiros presentes à 
reunião, inclusive 
participantes por meio de 
teleconferência ou 
videoconferência, e 
posteriormente transcrita no 
Livro de Registro de Atas do 
Conselho de Administração 
da Companhia. Os votos 
proferidos por Conselheiros 
que participarem 
remotamente da reunião do 
Conselho deverão 
igualmente constar no Livro 
de Registro de Atas do 
Conselho de Administração, 
devendo a cópia da carta ou 
mensagem eletrônica, 
conforme o caso, contendo o 
voto do Conselheiro, ser 
juntada ao Livro logo após a 
transcrição da ata. 

Art. 21 Art. 20 Renumeração de Artigo. 

Art. 22  
Compete ao Conselho de 
Administração: 
“c”: aprovar e alterar o 
regimento interno do 
Conselho de Administração e 
da Diretoria. 
 
 
“d”: declarar dividendos 
intermediários, intercalares e 
juros sobre o capital próprio, 
que poderão ser imputados 
ao dividendo mínimo 
obrigatório, com base nos 
lucros e reservas apurados 
nas demonstrações 
financeiras anuais, semestrais, 
trimestrais ou em períodos 

Art. 21   
Compete ao Conselho de 
Administração: 
“c”: aprovar e alterar o 
regimento interno do 
Conselho de Administração, 
da Diretoria e dos Comitês 
vinculados ao Conselho. 
 
 “d”: deliberar sobre a 
distribuição de dividendos 
intermediários, intercalares 
e o pagamento de juros 
sobre o capital próprio, que 
poderão ser imputados ao 
dividendo mínimo 
obrigatório, com base nos 
lucros e reservas apurados 
nas demonstrações 

Renumeração de Artigo. 
Proposta de inclusão de 
competência para aprovação 
e alteração do regimento 
interno dos Comitês 
vinculados ao CA.  
 
 
Ajuste proposto com o 
objetivo de tornar mais clara a 
atribuição do Conselho de 
Administração em relação à 
distribuição de dividendos e 
pagamento de juros sobre 
capital próprio. 
 
 
 
 



 

 
 

menores, observados os 
limites legais; 
 
 
 
 
“i” manifestar-se sobre o 
Relatório da Administração e 
as contas apresentadas pela 
Diretoria e Demonstrações 
Financeiras anuais e/ou 
intermediárias e propor a 
destinação do lucro líquido de 
cada exercício; 
 
 
 
“m”: aprovar a indicação de 
titular da auditoria interna e 
avaliar os motivos de sua 
destituição, sem prejuízo das 
competências do órgão 
central do sistema de controle 
interno do Poder Executivo; 
 
 
“s”: fixar as condições gerais e 
autorizar a celebração de 
contratos de qualquer 
natureza entre a Companhia e 
qualquer Controlada e 
Coligada, seus 
administradores, seus 
acionistas controladores e, 
ainda, entre a Companhia e 
sociedades controladas e 
coligadas dos administradores 
e dos acionistas 
controladores, assim como 
com quaisquer outras 
sociedades que com qualquer 
destas pessoas integre um 
mesmo grupo de fato ou de 
direito, que atinjam, 
individual ou conjuntamente, 
no período de um ano, valor 
igual ou superior a 5% (cinco 
por cento) sobre o patrimônio 
líquido da Companhia, de 
acordo com o último balanço 
aprovado; 
 

financeiras anuais, 
semestrais, trimestrais ou 
em períodos menores, 
inclusive à conta de lucros 
acumulados ou de reservas 
de lucros existentes, 
observados os limites legais; 
 
 
“i” manifestar-se sobre o 
Relatório da Administração, 
as contas apresentadas pela 
Diretoria e as 
Demonstrações Financeiras 
anuais, bem como propor a 
destinação do lucro líquido 
de cada exercício; 
 
 
 
“m”: aprovar a indicação de 
titular da auditoria interna e 
avaliar os motivos de sua 
destituição, sem prejuízo das 
competências do órgão 
central do sistema de 
controle interno do Poder 
Executivo, além de definir as 
atribuições e regulamentar 
seu funcionamento; 
 
“s”: fixar as condições gerais 
e, observadas as 
competências do Comitê de 
Transações com Partes 
Relacionadas (Art. 33), 
autorizar a celebração de 
contratos de qualquer 
natureza entre a Companhia 
e qualquer Controlada e 
Coligada, seus 
administradores, seus 
acionistas controladores e, 
ainda, entre a Companhia e 
sociedades controladas e 
coligadas dos 
administradores e dos 
acionistas controladores, 
assim como com quaisquer 
outras sociedades que com 
qualquer destas pessoas 
integre um mesmo grupo de 

 
 
 
Propõe-se excluir a 
competência do Conselho de 
Administração de manifestar-
se sobre as Demonstrações 
Financeiras intermediárias, 
tendo em vista que a 
manifestação sobre tais 
Demonstrações 
intermediárias não é 
obrigatória, buscando 
desonerar o Conselho e tornar 
mais ágil o processo decisório 
(seguindo a prática adotada 
pelo controlador Banco do 
Brasil). 
 
Propõe-se inserir previsão de 
competência do Conselho de 
Administração para definição 
de atribuições e 
regulamentação do 
funcionamento da auditoria 
interna.  
 
 
 
  
Visa esclarecer que coexistem 
as competências do Conselho 
de Administração e do Comitê 
de Transações com Partes 
Relacionadas (Art. 34), de 
modo que a aprovação pelo 
Comitê de Transações com 
Partes Relacionadas não 
dispensa a aprovação do 
Conselho de Administração 
nas hipóteses previstas nesta 
alínea, embora a ausência de 
aprovação pelo Comitê de 
Transações com Partes 
Relacionadas impeça a 
apreciação pelo Conselho de 
Administração. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
§1º A deliberação das 
seguintes matérias, por 
quaisquer das sociedades 
subsidiárias e controladas que 
não possuírem Conselho de 
Administração, bem como por 
quaisquer das sociedades 
coligadas diretas ou indiretas, 
será levada igualmente á 
apreciação prévia pelo 
Conselho de Administração da 
Companhia, cuja deliberação 
servirá como orientação da 
Companhia para os negócios e 
atividades das respectivas 
sociedades subsidiárias, 
controladas e coligadas 
diretas ou indiretas: 
 
 
 
(i) alteração, modificação e 
reforma do Estatuto Social; 
 
 
 
 
 
(iii) alteração do capital 
social, alienação, no todo ou 
em parte, de ações do capital 
social ou de suas controladas; 
abertura do capital; aumento 
do capital social por 
subscrição de novas ações; 
renúncia a direitos de 
subscrição de ações ou 
debêntures conversíveis em 
ações de empresas 
controladas; emissão de 
debêntures conversíveis em 
ações ou venda, se em 
tesouraria; venda de 
debêntures conversíveis em 
ações de sua titularidade de 
emissão de empresas 
controladas; ou, ainda, 
emissão de quaisquer outros 
títulos ou valores mobiliários, 
no País ou no exterior; 

fato ou de direito, que 
atinjam, individual ou 
conjuntamente, no período 
de um ano, valor igual ou 
superior a 5% (cinco por 
cento) sobre o patrimônio 
líquido da Companhia, de 
acordo com o último balanço 
aprovado; 
 
§ 1º A deliberação das 
seguintes matérias, por 
quaisquer das sociedades 
subsidiárias e controladas 
que não possuírem Conselho 
de Administração, bem 
como por quaisquer das 
sociedades coligadas diretas 
ou indiretas, será levada 
igualmente á apreciação 
prévia pelo Conselho de 
Administração da 
Companhia, cuja deliberação 
servirá como orientação da 
Companhia para os negócios 
e atividades das respectivas 
sociedades subsidiárias, 
controladas e coligadas 
diretas ou indiretas: 
 
  
 
 
(i) alteração, modificação e 
reforma do Estatuto Social, 
exceto no âmbito das 
coligadas, se decorrentes de 
meras alterações de 
endereço ou de alterações 
no capital social que não 
impliquem em realização de 
aporte por parte da 
Companhia ou de suas 
subsidiárias nem perda de 
poder de participar nas 
decisões das políticas 
financeira ou operacional da 
investida. 
 
(iii) alienação, no todo ou em 
parte, de ações do capital 
social ou de suas 

 
 
Proposta de previsão de 
exceção à regra da 
obrigatoriedade de aprovação 
de alterações estatutárias em 
sociedades coligadas diretas e 
indiretas, para excluir as 
hipóteses de meras alterações 
de endereço ou alterações no 
capital social de coligadas que 
não impliquem em realização 
de aporte por parte da 
Companhia ou suas 
subsidiárias, tendo em vista 
que se trata de movimentos 
relativamente corriqueiros no 
âmbito das coligadas e que 
não causam reflexos 
significativos na Companhia 
ou suas subsidiárias.  A 
proposta visa desonerar o 
Conselho de Administração da 
apreciação de matéria com 
pouca relevância estratégica, 
tornando mais ágil o processo 
decisório na Companhia. 
 
Além disso, a alteração visa 
contemplar recomendação do 
DEST contida na Nota Técnica 
nº 117 CGCOR/DEST/SE-MP 
de 23.3.2015, referente ao 
item (i), § 1º, adicionando ao 
texto a seguinte menção: 
“nem perda de poder de 
participar nas decisões das 
políticas financeira ou 
operacional da investida”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propõe-se a exclusão da 
menção a hipóteses de 
alteração ou aumento do 
capital social que já estão 
abrangidas no inciso (i) por 



 

 
 

controladas; abertura do 
capital; renúncia a direitos 
de subscrição de ações ou 
debêntures conversíveis em 
ações de empresas 
controladas; emissão de 
debêntures conversíveis em 
ações ou venda, se em 
tesouraria; venda de 
debêntures conversíveis em 
ações de sua titularidade de 
emissão de empresas 
controladas; ou, ainda, 
emissão de quaisquer outros 
títulos ou valores 
mobiliários, no País ou no 
exterior; 

implicarem em alteração do 
Estatuto Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 23 
§ 2º  Serão concedidos (as): 
(i) afastamentos de até 30 
(trinta) dias, exceto licenças, 
aos Diretores pelo Diretor-
Presidente e ao Diretor-
Presidente pelo Conselho de 
Administração; ou (ii) licenças 
aos Diretores, inclusive ao 
Diretor-Presidente, pelo 
Conselho de Administração. 
 
§ 3º  Será permitida a 
cumulação de funções entre 
os membros da Diretoria 
exclusivamente nas hipóteses 
de: (i) licença concedida a um 
Diretor, pelo respectivo 
período; e (ii) vacância de 
cargo, até que o Conselho de 
Administração eleja novo 
Diretor. Caberá ao Diretor-
Presidente indicar, dentre os 
demais Diretores, aquele que 
acumulará transitoriamente 
as funções correspondentes 
ao cargo vago. 
 
 
§ 4º Caso o cargo de Diretor-
Presidente fique vago, 
competirá ao Presidente do 
Conselho de 
Administração designar, 
dentre os demais Diretores, 

Art. 22 
§ 2º Serão concedidos 
afastamentos de até 30 dias, 
bem como licenças, aos 
Diretores pelo Diretor-
Presidente e ao Diretor-
Presidente pelo Conselho de 
Administração.  
 
 
 
§3º As atribuições 
individuais dos Diretores 
serão exercidas por outro 
Diretor nos casos de 
afastamentos e demais 
licenças, bem como no caso 
de vacância, sendo: 
I – até 30 (trinta) dias 
consecutivos, mediante 
designação do Diretor-
Presidente; 
II – superior a 30 (trinta)  
dias consecutivos, ou em 
caso de vacância, até a 
posse do substituto eleito, 
mediante designação do 
Conselho de Administração.  
 
§ 4º Caso o cargo de Diretor-
Presidente fique vago, 
competirá ao Presidente do 
Conselho de 
Administração designar, 
dentre os demais Diretores, 

Renumeração de Artigo. 
A proposta visa compatibilizar 
este dispositivo com o teor do 
Artigo 25, § 1º, do Estatuto:  
 
Art. 25 
§ 1º  Compete, 
privativamente, ao Diretor-
Presidente ou ao seu 
substituto: (...) (ii) conceder 
licença aos demais membros 
da Diretoria, indicando os 
substitutos; 
A proposta visa tornar mais 
clara a sistemática de 
redistribuição de funções nos 
casos de afastamentos de 
Diretores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propomos inserir “até a posse 
do novo diretor-presidente 
eleito”, a fim de deixar mais 
claro o período de 
substituição. 
 



 

 
 

aquele que o substituirá.  
 

aquele que o substituirá até 
a posse do novo Diretor-
Presidente eleito. 

Art. 24 Art. 23 Renumeração de Artigo. 

Art. 25 
§ 1º  Compete, 
privativamente, ao Diretor-
Presidente ou ao seu 
substituto: (i) convocar e 
presidir as reuniões da 
Diretoria; (ii) conceder licença 
aos demais membros da 
Diretoria, indicando os 
substitutos; (iii) coordenar, 
planejar, supervisionar e 
presidir as atividades da 
Companhia; (iv) garantir a 
implementação das diretrizes 
e o cumprimento das 
deliberações tomadas em 
Assembleias Gerais e nas 
reuniões do Conselho de 
Administração e da Diretoria; 
(v) tomar decisões de 
competência da Diretoria, ad 
referendum desta, em caráter 
de urgência; (vi) exercer a 
supervisão geral das 
competências e atribuições da 
Diretoria; (vii) indicar o titular 
da auditoria interna, 
observado o disposto na 
alínea “m” do art. 22; (viii) 
admitir, promover, 
reclassificar, designar, 
licenciar, transferir, remover, 
punir, demitir e dispensar 
empregados, na forma da lei e 
observadas as disposições 
previstas neste Estatuto e no 
regimento interno; (ix) 
representar a Companhia nas 
reuniões do Conselho de 
Administração e Assembleias 
Gerais de Acionistas, quando 
outro Diretor não tenha sido 
convocado; (x) receber 
citações iniciais; (xi) 
representar a Companhia em 
juízo ou fora dele, quando o 
Conselho de Administração 

Art. 24 
§1º Compete, 
privativamente, ao Diretor-
Presidente ou ao seu 
substituto: (i) convocar e 
presidir as reuniões da 
Diretoria; (ii) conceder 
licença aos demais membros 
da Diretoria, indicando os 
substitutos; (iii) coordenar, 
planejar, supervisionar e 
presidir as atividades da 
Companhia; (iv) garantir a 
implementação das 
diretrizes e o cumprimento 
das deliberações tomadas 
em Assembleias Gerais e nas 
reuniões do Conselho de 
Administração e da 
Diretoria; (v) tomar decisões 
de competência da Diretoria, 
ad referendum desta, em 
caráter de urgência; (vi) 
exercer a supervisão geral 
das competências e 
atribuições da Diretoria; (vii) 
admitir, promover, 
reclassificar, designar, 
licenciar, transferir, remover, 
punir, demitir e dispensar 
empregados, na forma da lei 
e observadas as disposições 
previstas neste Estatuto e no 
regimento interno; (viii) 
representar a Companhia 
nas reuniões do Conselho de 
Administração e Assembleias 
Gerais de Acionistas, quando 
outro Diretor não tenha sido 
convocado; (ix) receber 
citações iniciais; (x) 
representar a Companhia 
em juízo ou fora dele, 
quando o Conselho de 
Administração não tiver 
atribuído tal competência a 
outro Diretor; (xi) afastar 

Renumeração de Artigo. 
Excluir das atribuições do 
Diretor-Presidente a indicação 
do titular da auditoria interna 
que passa a ser matéria 
integralmente afeta ao 
Conselho de Administração da 
Companhia. 



 

 
 

não tiver atribuído tal 
competência a outro Diretor; 
(xii) afastar qualquer membro 
da Diretoria, devendo 
informar imediatamente sua 
decisão ao Conselho de 
Administração, de forma 
fundamentada, para que 
aquele colegiado decida sobre 
sua destituição; e (xiii) 
exercer outros poderes e 
atribuições que não forem 
conferidos aos demais 
diretores e as que lhe forem, 
de tempos em tempos, 
conferidos pelo Conselho de 
Administração. 

qualquer membro da 
Diretoria, devendo informar 
imediatamente sua decisão 
ao Conselho de 
Administração, de forma 
fundamentada, para que 
aquele colegiado decida 
sobre sua destituição; e (xii) 
exercer outros poderes e 
atribuições que não forem 
conferidos aos demais 
diretores e as que lhe forem, 
de tempos em tempos, 
conferidos pelo Conselho de 
Administração. 

Art. 26 Art. 25 Renumeração de Artigo. 

Art. 27 
Sem correspondência no 
Estatuto Vigente. Inclusão do 
§3º 

Art. 26 
§ 3º: Os instrumentos de 
mandato serão válidos 
ainda que seu signatário 
deixe de integrar a Diretoria 
da Companhia, salvo se o 
mandato for expressamente 
revogado. 

Inclusão de parágrafo. 
Propomos a inserção deste 
dispositivo buscando deixar 
mais clara a questão da 
validade dos instrumentos de 
mandato. 

Art. 28  
São atribuições da Diretoria 
Colegiada 
“d” distribuir e aplicar os 
lucros apurados, na forma da 
deliberação da Assembleia 
Geral ou do Conselho de 
Administração, observada a 
legislação vigente; 
 
 
 
 
“m”  fixar as condições 
gerais e autorizar a celebração 
de contratos de qualquer 
natureza entre a Companhia e 
qualquer Controlada e 
Coligada, seus 
administradores, seus 
acionistas controladores e, 
ainda, entre a Companhia e 
sociedades controladas e 
coligadas dos administradores 
e dos acionistas 

Art. 27  
São atribuições da Diretoria 
Colegiada 
“d” declarar dividendos e 
juros sobre o capital próprio 
com base nos lucros e 
reservas apurados nas 
demonstrações financeiras 
anuais, semestrais ou em 
menores períodos, bem 
como distribuir e aplicar os 
lucros apurados, na forma da 
deliberação da Assembleia 
Geral ou do Conselho de 
Administração, observada a 
legislação vigente; 
 
“m”  fixar as condições 
gerais e, observada a 
competência do Comitê de 
Transações com Partes 
Relacionadas (Art. 33), 
autorizar a celebração de 
contratos de qualquer 
natureza entre a Companhia 

Renumeração de Artigo. 
Ajuste proposto com o 
objetivo de tornar mais claras 
as atribuições da Diretoria 
Colegiada em relação à 
distribuição de dividendos e 
pagamento de juros sobre 
capital próprio. 
 
 
 
 
A proposta visa:  
- esclarecer que coexistem as 
competências da Diretoria 
Colegiada e do Comitê de 
Transações com Partes 
Relacionadas (Art.33), de 
modo que a aprovação pela 
Diretoria Colegiada não 
dispensa a aprovação pelo 
Comitê de Transações com 
Partes Relacionadas. 
 
- compatibilizar o período 



 

 
 

controladores, assim como 
com quaisquer outras 
sociedades que com qualquer 
destas pessoas integre um 
mesmo grupo de fato ou de 
direito, que atinjam, 
individual ou conjuntamente, 
no período de 3 (três) meses, 
o valor de, no máximo, 5% 
(cinco por cento) do 
patrimônio líquido da 
Companhia, de acordo com o 
último balanço aprovado; 
 
 
Sem correspondência no 
Estatuto vigente. Inclusão da 
Alínea “n” 
 
 
 
Alínea “n” decidir sobre 
situações não compreendidas 
nas atribuições de outro 
órgão de administração e 
sobre casos extraordinários. 

e qualquer Controlada e 
Coligada, seus 
administradores, seus 
acionistas controladores e, 
ainda, entre a Companhia e 
sociedades controladas e 
coligadas dos 
administradores e dos 
acionistas controladores, 
assim como com quaisquer 
outras sociedades que com 
qualquer destas pessoas 
integre um mesmo grupo de 
fato ou de direito, que 
atinjam, individual ou 
conjuntamente, no período 
de 1 (um) ano, o valor de, no 
máximo, 5% (cinco por 
cento) do patrimônio líquido 
da Companhia, de acordo 
com o último balanço 
aprovado; 
 
“n” decidir sobre a 
organização interna da BB 
Seguridade, a estrutura 
administrativa das 
diretorias e a criação, 
extinção e funcionamento 
de comitês no âmbito da 
Diretoria da Companhia e 
de unidades 
administrativas; e 
“o” - decidir sobre situações 
não compreendidas nas 
atribuições de outro órgão 
de administração e sobre 
casos extraordinários. 

considerado para apuração do 
percentual do patrimônio 
líquido com o previsto no Art. 
21 (atual art. 22), alínea “s”. 
 
 
 
 
 
 
Sugere-se a inclusão da 
competência da Diretoria 
Colegiada para decidir sobre a 
organização administrativa da 
Companhia. 
 
 
Renumeração da alínea, em 
razão da inclusão anterior. 
 
 

Art. 29 (...) 
§ 1º No caso de ausência 
temporária de qualquer 
Diretor, este poderá, com 
base na pauta dos assuntos a 
serem tratados, manifestar 
seu voto por escrito, por meio 
de carta ou fac-símile 
entregue ao Diretor-
Presidente, ou ainda, por 
correio eletrônico 
digitalmente certificado, com 
prova de recebimento pelo 

Art. 28 (...) 
§ 1º No caso de ausência 
temporária de qualquer 
Diretor, este poderá, com 
base na pauta dos assuntos a 
serem tratados, manifestar 
seu voto por escrito, por 
meio de carta entregue ao 
Diretor-Presidente, ou ainda, 
por correio eletrônico 
digitalmente certificado, 
com prova de recebimento 
pelo Diretor-Presidente. 

Renumeração de Artigo. 
 
Exclusão da menção a fac-
símile, tendo em vista ser um 
meio de comunicação em 
desuso. 



 

 
 

Diretor-Presidente. 

§ 2º  As reuniões da 
Diretoria Colegiada poderão 
ser realizadas por meio de 
teleconferência, 
videoconferência ou outros 
meios de comunicação. Tal 
participação será considerada 
presença pessoal em referida 
reunião. Nesse caso, os 
membros da Diretoria que 
participarem remotamente da 
reunião da Diretoria deverão 
expressar seus votos por meio 
de carta, fac-símile ou correio 
eletrônico digitalmente 
certificado. 

§ 3º  Ao término da reunião 
será lavrada ata que deverá 
ser assinada por todos os 
Diretores presentes à reunião, 
e posteriormente transcrita 
no Livro de Registro de Atas 
da Diretoria Colegiada da 
Companhia. Os votos 
proferidos por Diretores que 
participarem remotamente da 
reunião da Diretoria ou que 
tenham se manifestado na 
forma do § 1º deste Artigo, 
deverão igualmente constar 
no Livro de Registro de Atas 
da Diretoria Colegiada, 
devendo a cópia da carta, fac-
símile ou mensagem 
eletrônica, conforme o caso, 
contendo o voto do Diretor 
ser juntada ao Livro logo após 
a transcrição da ata. 

§ 2º  As reuniões da 
Diretoria Colegiada poderão 
ser realizadas por meio de 
teleconferência, 
videoconferência ou outros 
meios de comunicação. Tal 
participação será 
considerada presença 
pessoal em referida reunião. 
Nesse caso, os membros da 
Diretoria que participarem 
remotamente da reunião da 
Diretoria deverão expressar 
seus votos por meio de carta 
ou correio eletrônico 
digitalmente certificado. 

 

§ 3º  Ao término da 
reunião será lavrada ata que 
deverá ser assinada por 
todos os Diretores presentes 
à reunião, e posteriormente 
transcrita no Livro de 
Registro de Atas da Diretoria 
Colegiada da Companhia. Os 
votos proferidos por 
Diretores que participarem 
remotamente da reunião da 
Diretoria ou que tenham se 
manifestado na forma do § 
1º deste Artigo, deverão 
igualmente constar no Livro 
de Registro de Atas da 
Diretoria Colegiada, devendo 
a cópia da carta ou 
mensagem eletrônica, 
conforme o caso, contendo o 
voto do Diretor ser juntada 
ao Livro logo após a 
transcrição da ata. 

 

Art. 30 Art. 29 Renumeração de Artigo. 

Art. 31 
A Companhia terá um Comitê 
de Auditoria com 
funcionamento permanente e 
subordinação direta ao 
Conselho de Administração. 
Parágrafo Único.   Ao Comitê 
de Auditoria competirá: 

Art. 30 
A Companhia terá um 
Comitê de Auditoria com 
funcionamento permanente 
e subordinação direta ao 
Conselho de Administração. 
Parágrafo Único.   Ao Comitê 
de Auditoria competirá: 

Renumeração de Artigo. 
 
 
 
 
 
 
A proposta visa compatibilizar 



 

 
 

 
d) avaliar e monitorar, 
juntamente com a 
administração e a área de 
auditoria interna, a 
adequação das transações 
com partes relacionadas 
realizadas pela Companhia e 
suas respectivas 
evidenciações. 
 

 
d) avaliar e monitorar, 
juntamente com o Comitê 
de Transações com Partes 
Relacionadas, a 
administração e área de 
auditoria interna, a 
adequação das transações 
com partes relacionadas 
realizadas pela Companhia e 
suas respectivas 
evidenciações. 

a competência do Comitê de 
Auditoria com a do Comitê de 
Transações com Partes 
Relacionadas. 

Art. 32 Art. 31 Renumeração de Artigo. 

Sem correspondência no 
Estatuto vigente. Inclusão de 
Artigo 

Art. 32 
O funcionamento do Comitê 
de Auditoria será regulado 
por meio do seu regimento 
interno, observado que: 
I – reunir-se-á, no mínimo 
trimestralmente, com o 
Conselho de Administração, 
com a Diretoria Colegiada, 
com os auditores 
independentes e com a 
Auditoria Interna, em 
conjunto ou 
separadamente, a seu 
critério; 
II – o Comitê de Auditoria 
poderá convidar para 
participar, sem direito a 
voto, das suas reuniões: 
a) membros do Conselho 
Fiscal; 
b) o titular e outros 
representantes da Auditoria 
Interna; e 
c) quaisquer membros da 
Diretoria Colegiada ou 
empregados da BB 
Seguridade ou do Banco do 
Brasil S.A. 

Inclusão de Artigo. 
Sugere-se incluir disposição 
estatutária que preveja a 
periodicidade de reuniões 
conjuntas com outros órgãos 
e a dinâmica das reuniões, 
como boa prática de 
governança corporativa. 
 
Além disso, o DEST sugeriu 
que a periodicidade das 
reuniões contidas no item ‘I” 
seja trimestral. Também foi 
sugerido adicionar a seguinte 
redação no item “II – c”: 
“empregados da BB 
Seguridade ou do Banco do 
Brasil”. Ambas as alterações 
estão descritas na Nota 
Técnica nº 117 
CGCOR/DEST/SE-MP de 
23.3.2015. 
 

Art. 33 
§ 1º  O Comitê de 
Transações com Partes 
Relacionadas será integrado 
por 3 (três) membros eleitos e 
destituíveis pelo Conselho de 
Administração, dentre os 
quais: 
I - 1 (um) membro 

Art. 33 
§ 1º O Comitê de Transações 
com Partes Relacionadas 
será integrado por 3 (três) 
membros eleitos e 
destituíveis pelo Conselho 
de Administração, dentre os 
quais: 
I - 1 (um) membro 

A alteração proposta visa 
atender a recomendação do 
MPOG/DEST contida no Ofício 
1636/DEST-MP, de 
28.11.2013 no sentido de 
fazer constar do Estatuto a 
regra de indicação dos 
membros do Comitê de 
Transações com Partes 



 

 
 

independente, que poderá ser 
o conselheiro independente 
do Conselho de Administração 
ou, na impossibilidade deste, 
um membro indicado por 
acionistas não controladores; 
II - pelo menos 1 (um) 
membro com comprovados 
conhecimentos nas áreas de 
finanças, contabilidade e/ou 
mercado brasileiro de 
seguridade. 
 
 
Sem correspondência no 
Estatuto vigente. Inclusão de 
parágrafo. 
 
 

independente, que poderá 
ser o conselheiro 
independente do Conselho 
de Administração ou, na 
impossibilidade deste, um 
membro indicado por 
acionistas não 
controladores; 
II - 2 (dois) membros 
que serão indicados pelos 
demais conselheiros do 
Conselho de Administração, 
sendo 1 (um) dos membros 
indicado dentre os 
empregados da ativa da 
Companhia e 1 (um) dos 
membros indicado dentre 
os empregados da ativa do 
Banco do Brasil, ambos com 
comprovados 
conhecimentos nas áreas de 
finanças, contabilidade e/ou 
mercado brasileiro de 
seguridade. 
 
§ 2º A função de membro 
do Comitê não será 
remunerada, devendo ser 
exercida com respeito aos 
deveres de lealdade e 
diligência. 

Relacionadas.  
 
A alteração proposta visa 
atender a recomendação do 
MPOG/DEST contida no Ofício 
1636/DEST-MP, de 
28.11.2013 no sentido de 
fazer constar do Estatuto a 
regra de remuneração dos 
membros do Comitê de 
Transações com Partes 
Relacionadas. 
 
Renumeração de parágrafos. 

Art. 34 Art. 34 Inalterado. 

Sem correspondência no 
Estatuto vigente. Inclusão de 
Capítulo. 

CAPÍTULO VIII – AUDITORIA 
INTERNA 

Inclusão de capítulo para 
tratar da Auditoria Interna. 

Sem correspondência no 
Estatuto vigente. Inclusão de 
Artigo. 
 

Art. 35  
A BB Seguridade disporá de 
uma Auditoria Interna, 
subordinada ao Conselho de 
Administração. 
Parágrafo Único. O titular 
da Auditoria Interna será 
indicado dentre 
empregados da ativa do 
Banco do Brasil S.A., e 
nomeado bem como 
dispensado pelo Conselho 
de Administração, 
observadas as disposições 
do Art. 21, alínea (m), deste 
Estatuto. 

Inclusão de Artigo. 
Sugere-se, como boa prática 
de governança corporativa, 
incluir previsão sobre a 
existência de Auditoria 
Interna e o modo de 
indicação, nomeação e 
dispensa do seu titular. 



 

 
 

CAPÍTULO VIII – CONSELHO 
FISCAL 

CAPÍTULO IX – CONSELHO 
FISCAL 

Renumeração de Capítulo. 

Art. 35 Art. 36 Renumeração de Artigo. 

Art. 36 
§ 1º  As reuniões do 
Conselho Fiscal poderão ser 
realizadas por meio de 
teleconferência, 
videoconferência ou outros 
meios de comunicação, 
observando-se que a 
participação dos seus 
membros por intermédio de 
qualquer um desses 
mecanismos será considerada 
como presença pessoal na 
referida reunião. Nesse caso, 
os membros do Conselho 
Fiscal que participarem 
remotamente da reunião 
deverão expressar e 
formalizar seus votos, ou 
pareceres por meio de carta, 
fac-símile ou correio 
eletrônico digitalmente 
certificado. 

§ 2º  Da reunião será 
lavrada ata que deverá ser 
assinada por todos os 
Conselheiros Fiscais presentes 
à reunião, inclusive 
participantes por meio de 
teleconferência ou 
videoconferência, e 
posteriormente transcrita no 
Livro de Registro de Atas do 
Conselho Fiscal da 
Companhia. Os votos ou 
pareceres manifestados pelos 
Conselheiros que 
participarem remotamente da 
reunião ou que tenham se 
manifestado na forma do § 1º 
deste Art. 36, deverão 
igualmente ser anexados ao 
Livro de Registro de Atas do 
Conselho Fiscal, devendo a 
cópia da carta, fac-símile ou 
mensagem eletrônica, 
conforme o caso, contendo o 
voto ou parecer do 

Art. 37 
§ 1º  As reuniões do 
Conselho Fiscal poderão ser 
realizadas por meio de 
teleconferência, 
videoconferência ou outros 
meios de comunicação, 
observando-se que a 
participação dos seus 
membros por intermédio de 
qualquer um desses 
mecanismos será 
considerada como presença 
pessoal na referida reunião. 
Nesse caso, os membros do 
Conselho Fiscal que 
participarem remotamente 
da reunião deverão 
expressar e formalizar seus 
votos, ou pareceres por 
meio de carta ou correio 
eletrônico digitalmente 
certificado. 
 

§ 2º  Da reunião será 
lavrada ata que deverá ser 
assinada por todos os 
Conselheiros Fiscais 
presentes à reunião, 
inclusive participantes por 
meio de teleconferência ou 
videoconferência, e 
posteriormente transcrita no 
Livro de Registro de Atas do 
Conselho Fiscal da 
Companhia. Os votos ou 
pareceres manifestados 
pelos Conselheiros que 
participarem remotamente 
da reunião ou que tenham 
se manifestado na forma do 
§ 1º deste Art. 37, deverão 
igualmente ser anexados ao 
Livro de Registro de Atas do 
Conselho Fiscal, devendo a 
cópia da carta ou mensagem 
eletrônica, conforme o caso, 
contendo o voto ou parecer 

Renumeração de Artigo. 
Exclusão da menção a fac-
símile, tendo em vista ser um 
meio de comunicação em 
desuso. 



 

 
 

Conselheiro Fiscal, ser juntada 
ao livro logo após a 
transcrição da ata. 

do Conselheiro Fiscal, ser 
juntada ao livro logo após a 
transcrição da ata. 

 

Art. 37 Art. 38 Renumeração de Artigo. 

Capítulo IX – EXERCÍCIO 
SOCIAL, LUCROS, 
DIVIDENDOS E RESERVAS 

Capítulo X – EXERCÍCIO 
SOCIAL, LUCROS, 
DIVIDENDOS E RESERVAS 

Renumeração de Capítulo. 

Art. 38 Art. 39 Renumeração de Artigo. 

Art. 39 Art. 40 Renumeração de Artigo. 

Art. 40 Art. 41 Renumeração de Artigo. 

Art. 41 
A Companhia poderá levantar 
balanços semestrais, 
trimestrais ou em menor 
período, podendo, com base 
nos mesmos, declarar, por 
deliberação do Conselho de 
Administração, dividendos 
intermediários e intercalares 
ou juros sobre o capital 
próprio. 
 
 

Art. 42 
A Companhia poderá 
levantar balanços 
semestrais, trimestrais ou 
em menor período, 
podendo, com base nos 
mesmos, declarar por ato da 
Diretoria Colegiada, 
dividendos intermediários e 
intercalares ou juros sobre o 
capital próprio, na forma da 
deliberação da Assembleia 
Geral ou do Conselho de 
Administração, observada a 
legislação vigente. 

Renumeração de Artigo. 
Ajuste proposto com o 
objetivo de tornar mais claras 
as atribuições da Diretoria 
Colegiada em relação à 
distribuição de dividendos e 
pagamento de juros sobre 
capital próprio. 

Art. 42  Art. 43 Renumeração de Artigo. 

CAPÍTULO X – ALIENAÇÃO DE 
CONTROLE ACIONÁRIO, 
CANCELAMENTO DO 
REGISTRO DE COMPANHIA 
ABERTA E SAÍDA DO NOVO 
MERCADO 

CAPÍTULO XI – ALIENAÇÃO 
DE CONTROLE ACIONÁRIO, 
CANCELAMENTO DO 
REGISTRO DE COMPANHIA 
ABERTA E SAÍDA DO NOVO 
MERCADO 
 

Renumeração de Capítulo. 

Art. 43  Art. 44 Renumeração de Artigo. 

Art. 44 Art. 45 Renumeração de Artigo. 

Art. 45 Art. 46 Renumeração de Artigo. 

Art. 46 Art. 47 Renumeração de Artigo. 

Art. 47 Art. 48 Renumeração de Artigo. 

Art. 48 Art. 49 Renumeração de Artigo. 

Art. 49 Art. 50 Renumeração de Artigo. 

Art. 50 Art. 51 Renumeração de Artigo. 

Art. 51 Art. 52 Renumeração de Artigo. 

CAPÍTULO XI – RELAÇÕES 
COM O MERCADO 

CAPÍTULO XII – RELAÇÕES 
COM O MERCADO 

Renumeração de Capítulo. 

Art. 52 Art. 53 Renumeração de Artigo. 

CAPÍTULO XII – LIQUIDAÇÃO 
CAPÍTULO XIII – 
LIQUIDAÇÃO 

Renumeração de Capítulo. 

Art. 53 Art. 54 Renumeração de Artigo. 

CAPÍTULO XIII – JUÍZO CAPÍTULO XIV – JUÍZO Renumeração de Capítulo. 



 

 
 

ARBITRAL ARBITRAL 

Art. 54 Art. 55 Renumeração de Artigo. 

Sem correspondência no 
Estatuto em vigor. Inclusão de 
Capítulo. 

CAPÍTULO XV – 
PUBLICAÇÕES OFICIAIS 

Inclusão de Capítulo. 

Sem correspondência no 
Estatuto em vigor. Inclusão de 
Artigo. 
 
 

Art. 56 
A Diretoria Colegiada da BB 
Seguridade fará publicar no 
Diário Oficial da União o 
Regulamento de Licitações 
da Companhia. 

Inclusão de Artigo. 
Alteração visa atender o 
contido no parágrafo único do 
art. 119 da Lei 8.666/93 a fim 
de disciplinar a instituição de 
regulamento próprio de 
licitações da BB Seguridade. 

CAPÍTULO XIV – DISPOSIÇÕES 
GERAIS E TRANSITÓRIAS 

CAPÍTULO XVI – 
DISPOSIÇÕES GERAIS E 
TRANSITÓRIAS 

Renumeração de Capítulo. 

Art. 55 Art. 57 Renumeração de Artigo. 

 

 

25 de março de 2015.  
 
 

Raul Francisco Moreira 
Presidente do Conselho de Administração 


