
 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES 
Exercício findo em 31.12.2013 

 
Em conformidade com o Art.9º, 

inciso III, da Instrução CVM 481/09 
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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 e combinadas do Grupo BB Seguridade. 

Atendendo a seção 10.3, demonstramos o histórico desde a constituição da Companhia até o 

término do exercício social de 2013. Descrevemos na seção 10.3 os impactos da aquisição de 

participação no IRB Brasil Resseguros S.A., e reportamos a parceria estratégica em 

desenvolvimento para entrada da Companhia no ramo de seguros odontológicos (Brasildental).  

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 2013. 

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.  

Por fim, mantivemos na seção 10.11 um histórico sobre outros fatores que influenciaram de 

maneira relevante o desempenho operacional e que não foram identificados ou comentados 

nos demais itens desta seção. 

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

A BB Seguridade foi constituída em 20 de dezembro de 2012, sob a forma de subsidiária 

integral do Banco do Brasil, tendo como finalidade a participação em sociedades seguradoras, 

de capitalização, de entidades abertas de previdência complementar, bem como em outras 

sociedades cujo objeto social seja a corretagem e a viabilização de negócios envolvendo 

empresas destes segmentos de mercado. 



 

 

O capital social da Companhia foi totalmente subscrito e integralizado pelo seu acionista 

controlador, o Banco do Brasil. A integralização do capital foi feita em uma pequena parte em 

espécie e na sua maioria por meio da transferência de ações representativas do capital social 

da BB Seguros, da BB Corretora e da BB Cor, transferência esta ocorrida em 31 de dezembro 

de 2012. Na mesma data, a Companhia transferiu a totalidade de sua participação na BB 

Corretora para sua subsidiária integral BB Cor.  

Sendo assim, a Companhia passou a deter como controladas a BB Seguros e a BB Cor.  

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

  Em 31 de 
dezembro de 2012 % Total Em 31 de dezembro 

de 2013 % Total 

R$ mil, exceto percentuais 

Ativo 7.292.611 100 8.785.478 100 

Caixa e equivalentes de caixa 1.327.931 18 1.785.284 20 

Instrumentos f inanceiros 398 0 3.046 0 

Investimentos em coligadas 5.385.543 74 6.221.050 71 

Dividendos a receber -- -- 35.356 0 

Ativos por impostos correntes 18.098 0 88.120 1 

Ativos por impostos diferidos 5.762 0 6.377 0 

Outros ativos 554.879 8 646.245 8 

Passivo 1.654.237 23 1.844.205 21 

Provisões trabalhistas, f iscais e cíveis 5.718 0 8.637 0 

Dividendos a pagar 624.698 9 344.719 4 

Passivos por impostos correntes 92.756 1 152.910 2 

Passivos por impostos diferidos 269.654 4 273.977 3 

Outros passivos 661.411 9 1.063.962 12 

Patrimônio Líquido 5.638.374 77 6.941.273 79 

Passivo e patrimônio líquido 7.292.611 100 8.785.478 100 



 

 

Neste contexto, informamos que o ativo consolidado da Companhia atingiu R$ 8.785 milhões 

em 31 de dezembro de 2013, composto em grande parte por investimentos em controladas e 

coligadas (71%) e por caixa e equivalentes de caixa (20%). 

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.  

O patrimônio líquido da Companhia atingiu R$ 6.941 milhões em 31 de dezembro de 2013, 

apresentando crescimento de 23% sobre 31 de dezembro de 2012. Ao final de 2013, o 

patrimônio líquido representava 79% do total dos passivos da Companhia, relação que em 

dezembro de 2012 era de 77%.  

O índice de endividamento (passivo exigível / patrimônio líquido) registrou 0,27 ao final de 

2013, ante 0,29 em dezembro de 2012. Os passivos exigíveis correspondiam a 21% do passivo 

total da companhia em dezembro de 2013, proporção que era de 23% ao final de 2012. Cabe 

destacar que a maior parte do passivo exigível da BB Seguridade é composta por “outros 

passivos”, linha que compreende, principalmente, comissões a apropriar oriundas da 

consolidação das demonstrações da BB Corretora.  

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 combinadas e consolidadas do Grupo BB Seguridade.  

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

A BB Seguridade foi constituída com capital social inicial de R$ 15 milhões, totalmente 

subscrito pelo Banco do Brasil, sendo realizado como entrada R$ 1,5 milhão em espécie, tendo 

como contrapartida o caixa da Companhia. 

Em 31 de dezembro de 2012, foi realizado aumento de capital social da Companhia no valor de 

R$ 5.632 milhões, sendo este aumento totalmente subscrito e integralizado pelo controlador 

Banco do Brasil, por meio da transferência de ações representativas do capital social da BB 

Seguros, da BB Corretora e da BB Cor. O saldo remanescente do capital social, 

correspondente a R$13,5 milhões, foi integralizado em espécie pelo controlador Banco do 

Brasil em janeiro de 2013. 

Na tabela seguinte, apresentamos a composição da estrutura de capital da Companhia entre 
capital próprio e passivo: 

 

  Em 31 de 
dezembro de 2012 

% 
Total 

Em 31 de dezembro 
de 2013 % Total 

Em R$ mil, exceto percentuais     

Passivo 1.654.237 23 1.844.205 21 
Patrimônio líquido 5.638.374 77 6.941.273 79 
Passivo e patrimônio líquido  7.292.611 100 8.785.478 100 



 

 

Em 31 de dezembro de 2013, 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.  

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 compromissos 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 2013, 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 

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 de tais dívidas 

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes 

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. 

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 9.2.9 do Ofício SEP 1/2014, esclarecemos que na data deste Formulário de Referência:  

· Do total dos ativos da Companhia, 79% era financiado por recursos dos acionistas 

("Acervo Líquido"); 

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

1. Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis - No montante de R$8,6 milhões em 

dezembro de 2013 e R$5,7 milhões ao final de 2012; 

2. Passivos por impostos correntes e diferidos - No montante de R$426,9 milhões em 

dezembro de 2013 e R$362,4 milhões ao final do exercício anterior; 

3. Dividendos e bonificações a pagar - Saldo de R$344,7 milhões ao final de 2013 e 

R$624,7 milhões 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$1.064,0 milhões ao final de 2013 e R$661,4 

milhões ao final do exercício anterior.  

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, 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 

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. 

(g)  limites de utilização dos financiamentos já contratados 

Até 31 de dezembro de 2013, a Companhia não possuía quaisquer empréstimos, 

financiamentos ou linhas de crédito contratadas. 

(h)  alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 



 

 

As demonstrações contábeis referentes aos exercícios de 2012 (combinadas) e 2013 

(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 Capitalização, 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 do exercício de 2013, primeiro 

ano de operações da Companhia, tendo em vista que 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 

R$ mil, exceto percentuais         

Ativo 7.292.611 100 8.785.478 100 

Caixa e equivalentes de caixa 1.327.931 18 1.785.284 20 

Instrumentos f inanceiros 398 0 3.046 0 

Investimentos em coligadas 5.385.543 74 6.221.050 71 

Dividendos a receber -- -- 35.356 0 

Ativos por impostos correntes 18.098 0 88.120 1 

Ativos por impostos diferidos 5.762 0 6.377 0 

Outros ativos 554.879 8 646.245 8 

Em 31 de dezembro de 2013, o ativo consolidado da BB Seguridade alcançou R$8.785 

milhões, tendo registrado crescimento de 20,5% sobre 31 de dezembro de 2012. As linhas que 

compõem o ativo encontram-se evidenciadas a seguir: 

Caixa e equivalentes de caixa: esta linha apresentou saldo de R$1.328 milhões em 31 de 

dezembro de 2012 e de R$1.785 milhões em 31 de dezembro de 2013. Ao final de 2013, a 

linha de caixa e equivalentes de caixa representava 20,3% do ativo consolidado da 

Companhia. Em 2013, o caixa gerado por operações foi da ordem de R$1.116 milhões e o 

gerado pelas atividades de investimento totalizou R$799 milhões. A variação líquida dessa 

linha, que considera ainda a integralização de capital de R$13,5 milhões e desconta o 

montante pago como dividendos de R$1.472 milhões, foi de R$457 milhões.  

Instrumentos financeiros: registraram saldo de R$398 mil em 31 de dezembro de 2012 e de  

R$3,0 milhões em 31 de dezembro de 2013. Esta linha compreende certificados de depósito 

bancário e cotas de fundos de renda variável 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 e IRB -RE. No montante 

de R$6.221 milhões, a linha de investimentos representa 70,8% do ativo consolidado da B B 

Seguridade em 31 de dezembro de 2013. No comparativo com o ano de 2012 houve 

crescimento de 15,5% devido, principalmente, ao resultado de equivalência patrimonial 



 

 

realizado em 2013, deduzido de dividendos recebidos e após ajustes de avaliação patrimonial  

e outros eventos, e à aquisição de participação de 20,5% do IRB Brasil RE.  

Ativos por impostos correntes e diferidos : ao final de dezembro de 2013, esta linha atingiu     

R$94 milhões, evolução de R$70,6 milhões em 12 meses, justificada pelo aumento do s aldo de 

ativos fiscais por impostos correntes. 

Outros ativos: Em 31 de dezembro de 2013, o saldo de outros ativos atingiu R$646 milhões, 

evolução de 16,5% 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.  

Balanço Patrimonial Consolidado – Passivo e Patrimônio Líquido 

  Em 31 de dezembro 
de 2012 % Total Em 31 de dezembro 

de 2013 % Total 

R$ mil, exceto percentuais         

Passivo 1.654.237 23 1.844.205 21 

Provisões trabalhistas, f iscais e cíveis 5.718 0 8.637 0 

Dividendos a pagar 624.698 9 344.719 4 

Passivos por impostos correntes 92.756 1 152.910 2 

Passivos por impostos diferidos 269.654 4 273.977 3 

Outros passivos 661.411 9 1.063.962 12 

Patrimônio Líquido 5.638.374 77 6.941.273 79 

Passivo e patrimônio líquido 7.292.611 100 8.785.478 100 

 

O passivo consolidado da BB Seguridade alcançou saldo de R$1.844 milhões em 31 de 

dezembro de 2013. A composição do passivo consolidado é dada por: 

a) Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis : O saldo ao final de dezembro de 2013 foi de                  

R$9 milhões, evolução de 51,0% em 12 meses. Os valores alocados nesta linha são 

oriundos da BB Corretora, em ações classificadas como risco provável, sendo: 

· R$3 milhões referente a demandas fiscais em ações oriundas, principalmente, de 

autuações do fisco municipal tratando de ISSQN; e 

· R$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$625 milhões em 31 de dezembro de 

2012 e de R$345 milhões em 31 de dezembro de 2013, redução de 44,8%. A redução foi 

motivada pelo fato de que até 31 de dezembro de 2013, o Conselho de Administração ainda 

não havia aprovado a distribuição de dividendos em percentual superior ao mínimo previsto 

no estatuto, o que ocorreu somente em 07 de fevereiro de 2014.  

c) Passivos por impostos correntes e diferidos : Em dezembro de 2013 o saldo alcançou           

R$427 milhões, registrando crescimento de 17,8% em 12 meses. O saldo se refere aos 

montantes provenientes da consolidação das empresas controladas.  

d) Outros passivos: o saldo em 31 de dezembro de 2012 era de R$661 milhões e em 31 de 

dezembro de 2013 atingiu R$1.064 milhões, crescimento de 60,9% em 12 meses, valor que 

equivale a 12,1% 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.  

e) Patrimônio Líquido: Em 31 de dezembro de 2013, o Patrimônio Líquido consolidado da BB 

Seguridade era de R$6.941 milhões, ante R$5.638 milhões em 31 de dezembro de 2012, 

registrando evolução de 23,1% em 12 meses. O Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 

2013 corresponde a um valor patrimonial de R$3,47 por ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.2 Resultado Operacional e Financeiro 

a) resultados das operações do emissor, em especial: 

 

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita  

Descritos no item ii. 

 

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 

Com o intuito de prover comparabilidade e permitir uma melhor compreensão do desempenho 

operacional apresentado pela BB Seguridade em 2013, considerando que a Companhia foi 
constituída em 20 de dezembro de 2012, foram incluídas nesta seção do Formulário de 

Referência informações financeiras combinadas referentes ao exercício social encerrado em 31 

de dezembro de 2012.  

Tanto as demonstrações consolidadas do exercício de 2013, como as demonstrações 

financeiras combinadas do exercício de 2012 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 (combinado e consolidado), são eliminados na 

preparação das demonstrações financeiras. Os ganhos não realizados oriundos de transações 
com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investiment o, 

na proporção da participação da BB Seguridade na investida.  

As demonstrações contábeis combinadas são apresentadas para subsidiar análises adicionais 
sobre as operações da Companhia, e não representam as demonstrações contábeis individuais 

ou consolidadas da BB Seguros e suas coligadas, nem da BB Corretora, e não devem ser 

tomadas como base para fins de cálculo de dividendos, impostos ou para quaisquer outros fins 
societários ou análise de desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRE BB Seguridade Contábil – 2012 (Combinada) e 2013 (Consolidada) 

 2012 2013 Var (%) 

R$ mil, exceto percentuais    

Receitas operacionais 1.928.971 3.297.363 71 

Receita de comissões 1.036.355 1.736.407 68 

Receita de investimentos em participações societárias 892.616 1.560.956 75 

Seguros vida, habitacional e rural 485.406 741.199 53 

Seguros patrimônio - 36.826 194.602 
 

Previdência 331.953 443.981 34 

Capitalização 112.083 123.405 10 

Resseguro - 57.769 
 

Outras receitas e despesas - 510.789 -349.641 -32 

Receitas de juros de instrumentos f inanceiros 76.918 119.849 56 

Despesas com pessoal -18.588 -25.581 38 

Despesas administrativas -543.017 - 277.515 -49 

Outras despesas - 26.102 -166.394 537 

Lucro antes dos impostos 1.418.182 2.947.722 108 

Impostos -178.070 -473.969 166 

Lucro líquido do exercício 1.240.112 2.473.753 99 

 

A BB Seguridade registrou lucro líquido de R$ 2,5 bilhões em 2013, seu primeiro ano de 
operações. O resultado apresentado equivale a 39,3% de retorno sobre o patrimônio líquido 

médio e é 99,5% superior àquele evidenciado nas demonstrações financeiras combinadas de 

2012, que indicam como seria o resultado da Companhia, considerando os dados 
apresentados naquele exercício pelas controladas e coligadas que, atualmente, compõem o 

Grupo BB Seguridade. 

A expansão dos resultados decorre do crescimento de 70,9% das receitas operacionais, 
acompanhada por uma retração de 31,5% no resultado de “Outras receitas e despesas”. Esse 

comportamento é explicado, principalmente, por: 

· Expansão de 67,5% nas receitas de corretagem, em razão do aumento das vendas de 

produtos de seguros, previdência e capitalização no canal bancário e, também, da 
revisão das condições contratuais que regem o relacionamento entre o Banco do Brasil 

e a BB Corretora, conforme será melhor detalhado nesta mesma seção;  

· Aumento de 74,9% nas receitas de investimentos em participações societárias;  

· Retração de 48,9% nas despesas administrativas, também, em razão da revisão de 

cláusulas contratuais que regem o relacionamento entre Banco do Brasil e BB 
Corretora. A partir de 2013, a BB Corretora deixou de remunerar o Banco do Brasil pelo 

acesso à sua base de clientes. 

Receitas de Comissões 

Em 2013, as receitas de comissões da BB Corretora alcançaram R$ 1,7 bilhão, alta de 67,5% 
em relação ao ano de 2012, com aumento nas receitas de corretagem provenientes de todas 

as Coligadas, com destaque para o segmento de vida, habitacional e rural, além de 

capitalização, que aumentaram consideravelmente a participação no total de receitas de 
comissões em 2013.  



 

 

 

A representatividade dos segmentos vida, habitacional e rural avançou de 48,2%, em 2012, 

para 50,3% em 2013, enquanto que o segmento de capitalização, que registrou nível recorde 
de contribuições em 2013, apresentou um aumento de participação nas receitas de comissões 

de 12,5% em 2012 para 16,3% em 2013. 

Como segmentos que reduziram a representatividade nas receitas de comissões, destacam-se 

patrimônio e previdência. Enquanto o segmento de patrimônio apresentou redução na 
representatividade de 19,8% em 2012 para 17,3% em 2013, o segmento de previdência recuou 

sua representatividade de 16,8%, em 2012, para 15,6% em 2013. 

Receitas de Investimentos 

A receita de investimentos em participações societárias totalizou R$ 1,6 bilhão, em 2013, 
incremento de 74,9% no comparativo com 2012, explicado pelo aumento da comercialização 

de produtos de seguros, previdência e capitalização, que alavancou os resultados das 

coligadas. Outro fator que contribuiu para o incremento das receitas de investimentos em 
participações societárias, foi a aquisição de 20,5% do IRB Brasil RE em agosto de 2013. 

a. Vida, habitacional e rural: a receita de investimentos proveniente dos segmentos de vida, 

habitacional e rural somou R$ 741,2 milhões, em 2013, crescimento de 52,7% em relação a 

2012. A evolução foi resultante do crescimento do resultado das operações de seguros, 
impulsionado pela expansão dos prêmios ganhos e melhoria no índice de sinistralidade. Itens 

extraordinários como a adesão ao REFIS por parte de empresas vinculadas à coligada BB 
Mapfre SH1, e o reforço na provisão denominada IBNER (sinistros ocorridos mas não 

suficientemente avisados) impactaram o resultado em 2013. 

b. Patrimônio: a receita de investimentos proveniente do segmento de patrimônio totalizou                  

R$ 194,6 milhões, em 2013, incremento de R$ 231,4 milhões no comparativo com 2012. O 
desempenho de 2013 é explicado pelo aumento dos prêmios ganhos, acompanhado da queda 

nos índices de sinistralidade e de comissionamento. Os resultados em 2012 e 2013 foram 

impactados também por diversos efeitos extraordinários como a adesão ao REFIS por parte de 
empresas vinculadas à Mapfre BB SH2 e reforço na provisão de IBNER em 2013. Outro fator 

determinante foi o fim da atribuição de dividendos prioritários à Mapfre na Mapfre BB SH2 – 
acordado por ocasião da formalização da parceria entre a BB Seguros e o grupo espanhol 

Mapfre – e dos pagamentos por serviços de backoffice realizados à SulAmérica, ambos efeitos 

que limitaram as receitas de investimento, em 2012, e não se repetiram no exercício de 2013.  

c. Previdência: a receita de investimentos proveniente do segmento de previdência alcançou                 
R$ 444,0 milhões em 2013, aumento de 33,7% sobre 2012. O desempenho foi sustentado pelo 

crescimento do resultado de previdência e seguros, que acompanhou a expansão das receitas 

de arrecadação e das reservas. A base de comparação, em 2012, também foi impactada pela 
eliminação de ganho não realizado decorrente da alienação de participação na Mapfre Nossa 

Caixa Vida e Previdência, da BB Seguros Participações para a Brasilprev.  
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d. Capitalização: a receita de investimentos proveniente do segmento de capitalização somou               

R$ 123,4 milhões, em 2013, evolução de 10,1% no comparativo com 2012. O resultado deste 

segmento foi impactado pelo crescimento do resultado de capitalização, impulsionado pelo 
aumento da arrecadação com títulos de capitalização, além de receitas extraordinárias 

auferidas em 2013, decorrentes da mudança da forma de contabilização de planos de 

pagamentos únicos. 

e. Resseguro: a receita de investimentos originária do segmento de resseguros somou             
R$ 57,8 milhões, em 2013, com a aquisição do IRB em agosto de 2013.            

Distribuição das Receitas de Equivalência 
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Itens Relevantes 

Conforme observado nas análises acima, foram identificados itens relevantes nas 
demonstrações financeiras combinadas e consolidadas dos exercícios de 2012 e 2013, que 

tiveram impactos significativos 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% (cem por cento) das multas de mora e de ofício; de 100% (cem por cento) 

das multas isoladas; de 100% (cem por cento) dos juros de mora; e de 100% (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 no resultado 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. Este reforço na provisão começou a vigorar em dezembro de 2013, 
impactando negativamente a BB Seguridade, de forma líquida, em R$ 21,5 milhões, referente à 

SH1, e            R$ 13,1 milhões, referente à SH2. 

SH2 – Dividendos prioritários – com o objetivo de equalizar as participações do Banco do 

Brasil e da Mapfre na Mapfre BB SH2, foi atribuída uma classe especial às ações preferenciais 
detidas pela Mapfre nessa Holding. A essa nova classe especial de ações foi assegurado o 
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recebimento de dividendos prioritários fixos cumulativos até o valor de R$ 309,5 milhões, 

atualizados pelo CDI, entre a data do ingresso da BB Seguros na Mapfre BB SH2, em junho de 

2011, e as datas dos pagamentos de dividendos. Os dividendos distribuídos pela Mapfre BB 
SH2, no exercício de 2012, foram suficientes para o pagamento da totalidade dos referidos 

dividendos prioritários e consequente extinção da obrigação da Companhia de realizar 

pagamentos a essa classe especial de ações preferenciais a título de dividendos prioritários 
acima referidos. Dessa forma, as ações preferenciais detidas pela Mapfre na Mapfre BB SH2 

passaram a ter o direito de participar nos lucros da Companhia em igualdade de condições 

com as ações preferenciais detidas naquela Empresa pela BB Seguros. Tal efeito 
extraordinário teve impacto negativo no resultado da BB Seguridade de R$ 135,5 milhões, em 

2012, líquido de impostos. 

SH2 – Pagamento à SulAmérica  – Encerrada a parceria na área de seguros de veículos com 
a SulAmérica, a Brasilveículos foi aportada no Grupo Segurador BB Mapfre, como uma 

subsidiária integral da Mapfre BB SH2. Até que o Grupo Segurador BB Mapfre assumisse as 

atividades de backoffice oriundas de apólices vendidas pela Brasilveículos, a SulAmérica atuou 
como prestadora desses serviços. O contrato com a SulAmérica foi encerrado em setembro de 

2012 e não foi renovado. Os pagamentos ocorreram até o mês de encerramento do contrato, e 

geraram impacto negativo de R$ 15,5 milhões após impostos no resultado combinado da BB 
Seguridade de 2012. 

Brasilcap – Mudança na contabilização de planos de pagamentos únicos – Até 2012, as 

receitas de títulos de capitalização de pagamentos únicos, bem como as despesas de 
provisões técnicas e comercialização, eram reconhecidas de forma diferida, ao longo da 

vigência do produto (demonstrações em IFRS). Em 2013 as receitas e despesas passaram a 

ser reconhecidas na medida em que efetivamente acontecem. Tomada tal decisão, também 
foram revertidas as receitas líquidas e despesas diferidas e seus respectivos efeitos tributários, 

o que gerou impacto líquido positivo de R$35,3 milhões no resultado auferido pela BB 

Seguridade em 2013. 

BB Corretora – Nova remuneração – A comercialização de produtos de seguros, previdência 
e capitalização por meio da rede de agências do Banco do Brasil é regida por um conjunto de 

contratos que: 1) asseguram o acesso por parte das coligadas à BB Corretora e; 2) determinam 
as condições sob as quais a BB Corretora comercializa os produtos na rede de agências. A 

partir de fevereiro de 2013, os contratos foram alterados, de forma que a BB Corretora passou 

a reconhecer receitas até então contabilizadas pelo Banco do Brasil, o que aumentou a taxa 
média de corretagem. Se as condições atuais estivessem em vigor no exercício de 2012, o 

resultado combinado líquido da BB Seguridade, naquele ano, seria acrescido em R$ 196,5 

milhões. Da mesma forma, se essas condições estivessem em vigor, em janeiro de 2013, o 
lucro líquido da BB Seguridade, no exercício, seria acrescido em R$ 18,2 milhões. 

BB Corretora – Remuneração paga pela BB Corretora pelo compartilhamento da base de 
clientes do Banco do Brasil – entre os instrumentos que regem a relação entre Banco do 
Brasil e BB Corretora, vigorou, até o encerramento do exercício de 2012, um contrato que 

determinava à BB Corretora o pagamento ao Banco do Brasil de aproximadamente 40,21%, 

em 2012, das receitas de corretagem, líquidas de determinadas despesas necessárias à 
geração do faturamento, a título de compartilhamento da base de clientes do Banco. Este 

contrato foi rescindido e, a partir de 1º de janeiro de 2013, passou a vigorar um novo convênio, 

que não contempla esse tipo de despesa, sendo o Banco do Brasil remunerado apenas a título 
de reembolso de custos referentes à mão de obra, rede de distribuição, entre outros recursos 

(físicos, tecnológicos e administrativos). Este convênio tem prazo de 20 anos, sem cláusula de 
rescisão antecipada. Em 2012, essas despesas impactaram, negativamente, o resultado 

líquido combinado da BB Seguridade em R$177,7 milhões. 



 

 

IRB PIS/COFINS Reavaliação de Provisões – como resultado do processo de reavaliações 

periódicas dos impactos patrimoniais originados de processos judiciais, em que o IRB figura 

como réu, autor ou parte interessada, foi registrada, no 4T13, receita após impostos de R$ 
133,8 milhões no IRB e que impactaram as receitas de investimentos da BB Seguridade no 

montante de R$ 27,4 milhões, que se refere à reversão do principal e atualização monetária de 

provisões relacionadas a PIS/COFINS.  

BB Seguros – Venda da Mapfre Nossa Caixa e Previdência  – ganho da BB Seguros 
Participações após a venda de sua participação na Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência à 

Brasilprev. Como consequência do efeito, houve impacto positivo líquido no resultado da BB 
Seguridade de R$ 46,2 milhões em 2012. 

Previdência – Ganho não realizado na aquisição da Mapfre Nossa Caixa Vida e 
Previdência – Eliminação relativa a efeito de operações intra-grupo no resultado de 

equivalência patrimonial da Brasilprev para a BB Seguros. Refere-se ao ganho não realizado 
pela BB Seguros na venda de sua participação na Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência à 

Brasilprev. A BB Seguros só pôde reconhecer o ganho relacionado à participação da Principal  

Financial Group no capital da Brasilprev. O restante (74,995%) foi deduzido do resultado de 
equivalência patrimonial da Brasilprev à BB Seguros. Tal eliminação teve impacto negativo no 

resultado da BB Seguridade de R$ 34,6 milhões em 2012, líquido de impostos. 

Participação de mercado 

De acordo com dados divulgados pela SUSEP1 (Superintendência de Seguros Privados), 
enquanto o mercado registrou crescimento de 13,2% no comparativo entre 2012 e 2013 – 

receitas totais de prêmios e contribuições nos segmentos de seguros, previdência e 

capitalização, exceto seguro saúde – a BB Seguridade apresentou crescimento de 29,8%. Este 
crescimento se refletiu em uma maior participação de mercado da BB Seguridade, que atingiu 

24,3%, ante 21,2% em 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Neste formulário de referência, sempre que mencionados dados extraídos da Superintendência de Seguros Privados 

– SUSEP, os comparativos de crescimento analisam o desempenho acumulado até novembro de cada exercício 
(2013 e 2012). Os dados de participação de mercado estão acumulados até dezembro para o exercício 2012 e até 
novembro no caso do exercício de 2013. Esta limitação deve-se ao fato de, até a data de elaboração deste relatório, 
o regulador não ter disponibilizado dados atualizados até dezembro de 2013. 



 

 

Crescimento 2012 x 2013 – Prêmios e Contribuições em Seguros, Previdência e 
Capitalização 

    

Fonte: Dados Susep – Novembro / 2013 

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. 

Outras receitas e despesas 

A receita de juros de instrumentos financeiros somou R$ 119,9 milhões em 2013, crescimento 

de 55,8% em relação a 2012, justificado pelo crescimento das receitas com aplicações em 

operações compromissadas, resultante do aumento no volume destas aplicações.  

As despesas administrativas totalizaram R$ 277,5 milhões, em 2013, redução de 48,9% no 
comparativo com o ano de 2012. A queda é explica pela rescisão do contrato em que a BB 

Corretora remunerava o Banco do Brasil pelo compartilhamento da base de clientes, em vigor 

até dezembro de 2012. 

As outras receitas e despesas operacionais acumularam valor negativo de R$ 166,4 milhões, 
em 2013, crescimento de 69,1% no comparativo com 2012. Este aumento se deve ao fato 

desta conta ter sido favorecida, em 2012, pela contabilização de receitas no montante de                       
R$ 94,6 milhões referente à transação de venda da Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência da 

BB Seguros para a Brasilprev.  

b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, 
inflação, alterações de volumes e introdução de novos 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 2013, que representassem um impacto relevante 

nas receitas da BB Seguridade. 
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c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais 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 2013 foi impulsionado pela expansão 

dos negócios, o que assegurou o crescimento das receitas de corretagem e de investimentos 
em participações. Os ganhos operacionais auferidos pelas coligadas foram parcialmente 

compensados por menores resultados financeiros, o que limitou uma expansão mais robusta 

do lucro líquido daquelas Companhias e, por conseguinte, do resultado consolidado da BB 
Seguridade. O resultado financeiro das coligadas foi influenciado pelos seguintes fatores:  

· Redução da taxa média SELIC, que ficou em 8,18%, em 2013, ante 8,53% no ano 

anterior, o que acabou impactando o retorno das carteiras de títulos pós-fixados. 

· Abertura da curva de juros futuros, que levou a um resultado negativo de marcação a 

mercado de títulos pré-fixados e títulos com remuneração atrelada a índices de preço 

classificados na categoria “Disponível para negociação”.  

Não foi identificado impacto relevante no resultado consolidado da BB Seguridade, em 2013, 

decorrente de flutuações de preços e taxa de câmbio. 

 

 



 

 

10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas 

demonstrações financeiras 

(a) introdução ou alienação de segmento operacional  

Em 2013 a BB Seguridade adquiriu, por meio da BB Seguros, participação acionária de 20,51% 

no capital do IRB-Brasil Re. Com esta aquisição, a BB Seguridade introduziu o segmento de 

resseguros em seu portfólio de negócios. Maiores informações sobre esta aquisição e outras 

movimentações estratégicas, estão disponíveis nas seções 10.3 (b) e 6.5 deste Formulário de 

Referência. 

(b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária  

Em 20 de dezembro de 2012, o Banco do Brasil constituiu, sob a forma de suas subsidiárias 

integrais, a BB Seguridade e a BB Cor, com capital inicial de R$15 milhões e R$1,2 milhão, 

respectivamente.  

Em 31 de dezembro de 2012, foi realizado o aumento de capital da BB Seguridade, 

integralizado mediante conferência da totalidade da participação detida pelo Banco do Brasil na 

BB Seguros, na BB Cor e na BB Corretora. Em decorrência do referido aumento de capital, a 

BB Seguridade passou a deter diretamente 100% do capital social da BB Seguros, BB Cor e 

BB Corretora. 

Em 31 de dezembro de 2012, foi realizado o aumento de capital da BB Cor, integralizado 

mediante conferência da totalidade da participação detida pela BB Seguridade na BB 

Corretora. Em decorrência do referido aporte, a BB Cor passou a deter diretamente 100% do 

capital social da BB Corretora. 

Ao final desta reestruturação societária, a Companhia passou a deter as seguintes 

participações societárias: 

(a) 100% das ações de emissão da BB Cor, sociedade que tem por objeto a participação 

em sociedades administradoras de bens, corretagem e viabilização de negócios 

envolvendo empresas que atuam nos ramos de seguros, planos previdenciários e 

capitalização. A BB Cor detém como sua subsidiária integral a BB Corretora;  

(b) 100% das ações de emissão da BB Seguros, sociedade com objeto social voltado à 

participação em sociedades seguradoras, de capitalização e entidades abertas de 

previdência complementar. A BB Seguros, por sua vez, detém participação nas 

seguintes sociedades:  

(i) 74,99% do total das ações (sendo 49,99%  das ações ordinárias) de emissão da 

BB Mapfre SH1.  

(ii) 50,0% do total das ações (sendo 49,0% das ações ordinárias) de emissão da 

Mapfre BB SH2.  

(iii) 74,9% do total das ações (sendo 49,9% das ações ordinárias) de emissão da 

Brasilprev, que atua no ramo de previdência em parceria com a Principal; e 

(iv) 66,7% do total das ações (com 49,9% das ações ordinárias) de emissão da 

Brasilcap, que atua no ramo de capitalização em parceria com a Icatu Seguros 

S.A. e a Aliança da Bahia. 



 

 

(v) 100% das ações de emissão da Nossa Caixa Cap, que atua no ramo de 

capitalização. 

Aquisição de participação societária no IRB-Brasil Re 

Em 18 de janeiro de 2013, foi publicada a Resolução CND nº 03/2013 que estabeleceu que 

União, BB Seguros Participações S.A., Bradesco Auto Re – Companhia de Seguros, Itaú 

Seguros S.A., Itaú Vida e Previdência S.A. e Fundo de Investimentos Caixa Barcelona, 

firmariam Acordo de Acionistas para definição do bloco de controle do IRB após sua 

privatização. 

O Banco Central do Brasil autorizou, em 1º de abril de 2013, que o Banco do Brasil 

participasse, de forma indireta, em até 25% do capital do IRB. 

Em 17 de abril de 2013, foi publicada a decisão do Conselho Administrativo da Defesa 

Econômica, que aprovou, sem restrições, o ato de concentração nº 08700.002270/2013-01, 

que versava sobre a reestruturação do capital societário do Ressegurador.  

Ainda no mês de abril de 2013, o Tribunal de Contas da União (“TCU”) aprovou quatro, dos 

cinco estágios fiscalizatórios previstos na Instrução Normativa TCU nº 27/98, que dispõe sobre 

a fiscalização do TCU dos processos de desestatização.  

A BB Seguros, controlada da BB Seguridade, firmou, em 24 de maio de 2013, contrato de 

compra e venda com a União, para desta adquirir 20,51% da participação acionária do IRB, 

representada por 212.421 ações ordinárias. Na mesma data, foi celebrado o Acordo de 

Acionistas entre União, BB Seguros Participações S.A., Bradesco Auto Re – Companhia de 

Seguros, Itaú Seguros S.A., Itaú Vida e Previdência S.A. e Fundo de Investimentos Caixa 

Barcelona, com a interveniência-anuência do Banco do Brasil e do próprio IRB.  

Em 20 de agosto de 2013, foi realizada  Assembleia Geral Extraordinária para homologação do 

aumento de capital do IRB, condição precedente para o pagamento, pela BB Seguros, da 

aquisição das ações ordinárias. Também no mês de agosto de 2013, dia 27, a BB Seguros 

passou a deter 20,51% do capital do IRB por meio da efetivação da compra de ações.  

Em 12 de setembro de 2013, a Susep concedeu aprovação final da transferência do controle 

acionário e da ingerência dos negócios do Ressegurador para os signatários do Acordo de 

Acionistas.   

Os atos societários da desestatização foram registrados na Junta Comerc ial do Rio de Janeiro 

em 1º de outubro de 2013.  

Por fim, em 17 de janeiro de 2014, o BNDES, no uso de suas atribuições conferidas pelo CND, 

publicou, no Diário Oficial da União, o ato de encerramento do processo de desestatização.  

Em conformidade com estudo de alocação do preço pago elaborado por empresa 

especializada e independente, a transação resultou em um ganho por compra vantajosa no 

valor de R$ 7.444 mil registrado em outras receitas operacionais.  

Os ativos intangíveis identificados vêm sendo amortizados em consonância com os prazos 

apresentados no estudo de alocação do preço pago. Para o exercício de 2013, os valores 

amortizados totalizaram R$ 4.261 mil. 

Para maiores informações acerca da reestruturação societária, veja a seção 6.5 deste Formulário 

de Referência. 

 



 

 

 

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 terá seu capital social inicial 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 

BB Seguros Participações S.A. 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.  

As próximas etapas a serem concluídas são:  

a) constituição da sociedade; e 

b) obtenção da autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para que a 

Brasildental venha a operar e oferecer seus produtos no mercado brasileiro de planos 

odontológicos. 

O Acordo terá vigência de 20 anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos.  

Formação de parceria para oferta de produtos de seguridade nas agências da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (“ECT”) 

Em 22 de novembro de 2013, a BB Seguridade Participações S.A. e a ECT celebraram 

Memorando de Entendimentos, de caráter não vinculante, com a finalidade de realizar estudos 

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

agências da ECT. 

Para maiores informações acerca da reestruturação societária, veja a seção 6.5 deste Formulário 

de Referência. 

 (c) eventos ou operações não usuais 

Não se aplica. 



 

 

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - 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 2013. 

(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

Não se aplica. 

(c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 

Nossos Diretores informam que nossos auditores independentes incluíram em seu relatório sobre 

as demonstrações contábeis relativas ao 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 com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicável às demonstrações contábeis individuais, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.5 - Comentários dos Diretores a respeito das políticas contábeis críticas  

Nossos Diretores informam que a preparação das demonstrações contábeis consolidadas em 

conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 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. 

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 

consolidadas 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 us o 

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 financeiros 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 financeiros – 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 

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 da Companhia é obter lucros, a renda gerada está sujeita ao pagamento 

de impostos nas diversas jurisdições onde desenvolve atividades operacionais. 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 pela Companhia 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 pela 

Companhia, 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 Combinadas.  

(e) Reconhecimento e avaliação de impostos diferidos 

Os ativos fiscais diferidos são calculados sobre diferenças temporárias e prejuízos fiscais a 

compensar, sendo reconhecidos, contabilmente, quando a Companhia possuir expectativa de 

que gerará lucro tributável nos exercícios subsequentes, em montantes suficientes para 

compensar referidos valores. A realização esperada do crédito tributário da Companhia é 

baseada na projeção de receitas futuras e estudos técnicos, em linha com a legislação fiscal 

atual. 

As estimativas consideradas pela Companhia 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 Companhia 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 técnicas de passivos por contratos de seguros 

As provisões técnicas e matemáticas relacionadas a contratos de seguros e previdência 

complementar, das investidas e coligadas da Companhia, são constituídas de acordo com as 

normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) para seguros e 

previdência. Os valores são apurados com base em métodos e hipóteses definidas pelo atuário e 

validadas pela Administração, refletindo o valor atual da melhor estimativa, na data base de 

cálculo, das obrigações futuras decorrentes dos contratos de seguros e previdência. 



 

 

A cada período de apresentação, é analisada a adequação de seus passivos para todos os 

contratos que atendam à definição de um contrato de seguro e que estejam vigentes na data da 

execução. Referido procedimento, designado como teste de adequação de passivos, considera 

como valor contábil líquido os passivos de contratos de seguros deduzidos das despesas de 

comercialização diferidas e dos ativos intangíveis relacionados.  

Para elaboração desse teste, utiliza-se metodologia atuarial para estimar a valor presente todos 

os fluxos de caixa futuros, a partir de premissas atuariais válidas na data de execução do teste. 

Nesse teste, os contratos são agrupados com base nos riscos similares ou quando o risco de 

seguro é gerenciado em conjunto pela Administração. 

As principais premissas utilizadas pelas seguradoras para execução do teste de adequação de 

passivos foram: (i) taxa de desconto utilizada para trazer os fluxos projetados a valor presente; (ii) 

sinistralidade, despesas administrativas e operacionais, despesas de comercialização, 

cancelamento, contribuições futuras, resgates parciais e conversões em renda baseados no 

comportamento histórico; e (iii) mortalidade e sobrevivência seguem as tábuas biométricas 

construídas especificamente com a experiência no mercado segurador brasileiro.  

(g) Provisões e passivos contingentes 

Os passivos contingentes são reconhecidos 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 judic ial e revisados mensalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.6 - Controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras - 

Grau de eficiência e deficiência e recomendações presentes no relatório do 
auditor  

(a) o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências 

adotadas para corrigi-las 

A Administração da BB Seguridade, subsidiária integral do 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 as essas 

demonstrações sejam livres de distorções relevantes.  

Esses controles estão alicerçados nas políticas e os 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 Controles Internos, aprovada no âmbito do Conselho de Administração da 

Companhia, é parte integrante da Política Geral de Direcionamentos Operacionais, 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 2013, e concluiu, com razoável 

grau de conforto, que os controles internos são adequados.  

(b) deficiências e recomendações sobre controles internos presentes no relatório do 

auditor independente: 

Em seu parecer sem ressalva sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2013, a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. não 

manifestou ter observado qualquer fragilidade que envolvesse a estrutura de controles internos 

e seu funcionamento, ou que considerasse fraquezas significativas quanto aos controles 

internos relacionados às demonstrações contábeis.  

 

 

 

 

 

 



 

 

10.7 - Comentários dos Diretores a respeito da destinação 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.8 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.9 - Comentários dos Diretores sobre itens não evidenciados nas 

demonstrações financeiras 

 A BB Seguridade não possui ativos ou passivos fora de seu balanço patrimonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.10 - Principais elementos do plano de negócios da BB Seguridade  

(a) Investimentos 

(i) Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos 

investimentos previstos 

Não há expectativa de investimentos relevantes para os próximos exercícios.  

A Companhia anunciou a assinatura de acordo com a Odontoprev para atuação no segmento de 

planos odontológicos, descrito no item 10.3, o qual não acarretará em investimentos 

significativos, nem em alterações relevantes na sua estrutura patrimonial.  

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.  

Adicionalmente, a Companhia está pesquisando alternativas para distribuição de produtos de 

seguro saúde, e vem desenvolvendo modalidade de seguro prestamista destinado a clientes 

pessoa jurídica. 

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 materialmente a capacidade produtiva do 
emissor 

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

influenciariam materialmente sua capacidade produtiva.  

(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  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.11 - Outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho 

operacional  

A seção 10.2 apresenta uma análise do resultado alcançado pela BB Seguridade em 2013, seu 

primeiro ano de operações. Naquela seção, foram incluídas, para efeito de comparabilidade e 

melhor compreensão do desempenho operacional da BB Seguridade, informações financeiras 

combinadas referentes ao exercício de 2012. 

Nesta seção, mantém-se, também para fins de comparabilidade, as informações financeiras 

combinadas de 2012, 2011 e 2010, constantes do Formulário de Referência apresentado em 

2013. 

As demonstrações financeiras combinadas auditadas foram preparadas em conformidade com 

as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 

Standards Board (IASB). 

As demonstrações financeiras combinadas estão sendo apresentadas, exclusivamente,  com o 

objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração financeira, informações relativas à 

totalidade das atividades da BB Seguridade, independentemente da disposição de sua 

estrutura societária e dos requisitos de apresentação de demonstrações financeiras 

estabelecidos pelos órgãos reguladores. 

Não existem outros fatores que influenciaram, de maneira relevante, o desempenho 

operacional e que não foram mencionados nesta seção.  

Critérios de combinação 

As demonstrações financeiras combinadas do Grupo BB Seguridade incluem as 

demonstrações financeiras da 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 do combinado, são eliminados na preparação das 

demonstrações contábeis combinadas. 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.  

As demonstrações contábeis combinadas são apresentadas para subsidiar análises adicionais 

sobre as operações da Companhia, e não representam as demonstrações contábeis individuais 

ou consolidadas da BB Seguros e suas coligadas, nem da BB Corretora, não devendo ser 

tomadas como base para fins de cálculo de dividendos, impostos ou para quaisquer outros fins 

societários ou análise de desempenho. 

As demonstrações contábeis combinadas da BB Seguridade incluem as demonstrações 

financeiras consolidadas da BB Seguros e da BB Corretora, conforme descrito na tabela a 

seguir: 

 

 

 

 

 



 

 

  Participação Total 

  Em 31 de dezembro de  

 Atividade  2010 2011 2012 

BB Seguridade Participações S.A. Holding -- -- 100% 

BB Seguros Participações S.A. Holding 100% 100% 100% 

Nossa Caixa Capitalização S.A.(1) Capitalização 100% 100% 100% 

BB Cor Participações S.A. Holding -- -- 100% 

BB Corretora e Adm. de Bens S.A. Corretora 100% 100% 100% 

BB Aliança Participações S.A.(2) Holding 100% -- -- 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil(2) Seguradora 100% -- -- 

Aliança do Brasil Seguros S.A.(3) Seguradora 100% -- -- 

BB Aliança Rev Participações S.A. (3) Holding 100% -- -- 

Brasilveículos Companhia de Seguros 
S.A. (3) 

Seguradora 100% -- -- 

(1) Inv estimento detido pela BB Seguros Participações S.A.  

(2) Participação societária contribuída para f ormação da BB Mapf re SH1 Participações S.A., por ocasião da parceria com a Mapf re.  
(3) Participação societária contribuída para f ormação da Mapf re BB SH2 Participações S.A., por ocasião da parceria com a Mapf re.  

 

No exercício de 2010, o Grupo BB Seguridade possuía participação societária integral nas 

subsidiárias operacionais Aliança do Brasil, Brasilveículos e AB Seguros. A combinação desses 

investimentos está refletida, linha a linha, no Balanço Patrimonial Combinado e na 

Demonstração do Resultado Combinado daquele exercício.  

No exercício de 2011, as participações societárias nessas subsidiárias operacionais foram 

aportadas para a formação das sociedades holdings BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2, 

passando a ser avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Por essa razão, a análise 

comparativa das informações apresentadas nessas demonstrações contábeis c ombinadas 

deve levar em consideração tal reorganização societária.  

A seguir, é apresentada a relação das participações societárias detidas pela BB Seguros nos 

períodos de apresentação dessas demonstrações contábeis combinadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Participação no capital total 

 Em 31 de dezembro de 

 2010 2011 2012 

 Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta 

Brasilcap Capitalização S.A. 49,99% -- 66,66% -- 66,66% -- 

Brasilprev Seguros e Previdência S.A.  74,99% -- 74,99% -- 74,99% -- 

Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência S.A.(1) 49,00% -- 49,00% -- -- 74,99% 

BB Mapfre SH1 Participações S.A. -- -- 74,99% -- 74,99% -- 

Aliança Participações S.A.(2)(5) 100,00% -- -- 74,99% -- -- 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil(3) -- 100,00% -- 74,99% -- 74,99% 

Mapfre Participações Ltda.(5) -- -- -- 74,99% -- -- 

Mapfre Vida S.A.  -- -- -- 74,99% -- 74,99% 

Vida Seguradora S.A. -- -- -- 74,99% -- 74,99% 

Mapfre BB SH2 Participações S.A. -- -- 50,00% -- 50,00% -- 

Aliança Rev Participações S.A.(6) 100,00% -- -- 50,00% -- -- 

Brasilveículos Companhia de Seguros -- 100,00% -- 50,00% -- 50,00% 

Aliança do Brasil Seguros S.A.(4) -- 100,00% -- 50,00% -- 50,00% 

Mapfre Seguros Gerais S.A. -- -- -- 50,00% -- 50,00% 

Mapfre Aff inity Seguradora S.A. -- -- -- 50,00% -- 50,00% 

Mapfre Assistência S.A. -- -- -- 50,00% -- 50,00% 

(1) Inv estimento aportado pelo Banco do Brasil na BB Aliança em 28 de janeiro de 2011;  
(2) Inv estimento aportado pelo Banco do Brasil na BB Seguros em 25 de f ev ereiro de 2011;  

(3) Inv estimento detido pela BB Aliança desde 2009; 
(4) Inv estimento detido pela Aliança do Brasil desde 2009;  
(5) Inv estimento incorporado em 2012 pela holding BB Mapf re SH1; 

(6) Inv estimento incorporado em 2012 pela holding Mapf re BB SH2. 

 

A BB Corretora não possui investimentos em outras participações societárias. 

Dessa forma, apresentamos a seguir, os itens da seção 10 deste formulário com base nas 

demonstrações financeiras combinadas da Companhia:  

Seguem os subitens da seção 10.1 com base nas demonstrações financeiras 

combinadas do Grupo BB Seguridade: 

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais 

Em 2012, o Grupo BB Seguridade apresentou um lucro líquido, com base nas demonstrações 

dos resultados combinados, de R$1.240 milhões. Em 31 de dezembro de 2012, o acervo 

líquido era de R$5.637 milhões, enquanto que o saldo dos ativos era de R$7.291 milhões. 

Em 2011, o Grupo BB Seguridade apresentou um lucro líquido, com base nas demonstrações 

dos resultados combinados, de R$1.629 milhões. Em 31 de dezembro de 2011, o acervo 

líquido era de R$5.016 milhões, enquanto que o saldo dos ativos era de R$6.096 milhões. 

 

 



 

 

b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas 

Na tabela seguinte apresentamos a evolução da estrutura de capital da Companhia entre 

capital próprio e passivo, com base nos balanços patrimoniais combinados:  

   Em 31 de dezembro de   

R$ mil 2010 Composição % 2011 Composição % 2012 Composição % 

Passivo 4.463.029 57,9 1.080.655 17,7 1.654.237 22,7 

Acervo líquido 3.248.163 42,1 5.015.683 82,3 5.636.754 77,3 

Total do passivo e 
acervo líquido 

7.711.192 100,0 6.096.338 100,0 7.290.991 100,0 

 

Com relação à possibilidade de resgate de ações ou quotas, vide seção 10.1.b deste 

Formulário de Referência. 

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos 

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para este 

item. Vide seção 10.1.c deste Formulário de Referência. 

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não -
circulantes utilizadas 

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para este 

item. Para maiores informações, vide seção 10.1.d deste formulário de referência. 

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não -
circulantes que pretende utilizar para cobertura de liquidez  

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para este 

item. Para maiores informações, vide seção 10.1.e deste formulário de referência. 

f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas 

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para este 

item. Para maiores informações, vide seção 10.1.f deste formulário de referência. 

g) Limites de utilização dos financiamentos já contratados 

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para este 

item. Para maiores informações, vide seção 10.1.g deste formulário de referência. 

h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 



 

 

Demonstrações do Resultado Combinado 

 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

R$ mil 2010 2011 2012 

Receitas operacionais 1.985.769 1.666.909 1.928.971 

Receita de comissões 97.490 903.099 1.036.355 

Receita de investimentos em participações societárias 309.621 763.810 892.616 

Operações de seguros  1.578.658 -- -- 

Prêmios retidos 3.820.724 -- -- 

Resseguro cedido (276.990) -- -- 

Prêmio emitido líquido 3.543.734   

Variações das provisões técnicas (268.736) -- -- 

Sinistros retidos (1.402.862) -- -- 

Despesas de comercialização (61.581) -- -- 

Outras receitas e despesas operacionais (231.897) -- -- 

Outras receitas e despesas  (21.034) 122.041 (510.789) 

Receitas de juros de instrumentos f inanceiros 347.661 48.197 76.918 

Outras receitas 679.013 802.891 72.297 

Despesas com pessoal (114.013) (16.569) (18.588) 

Despesas administrativas (678.569) (639.789) (543.017) 

Outras despesas (255.126) (72.689) (98.399) 

Lucro antes dos impostos  1.964.735 1.788.950 1.418.182 

Impostos (507.445) (159.913) (178.070) 

Correntes (372.725) (79.591) (176.787) 

Diferidos (134.720) (80.322) (1.283) 

Lucro líquido do exercício 1.457.290 1.629.037 1.240.112 

Fonte: Demonstrações Financeiras Combinadas em IFRS 

Receitas Operacionais 

As receitas operacionais são compostas de receitas provenientes de:  

· receita líquida de comissões: receita originada pela corretagem na venda de seguros, 

previdência e capitalização, além da prestação de outros tipos de serviços; e  

· receita de investimentos em participações societárias: receita proveniente da 

participação da Companhia nas empresas operacionais.  

As receitas operacionais totalizaram R$1.929 milhões em 2012, evolução de 15,7% quando 

comparadas a 2011. 

Em 2011, as receitas operacionais totalizaram R$1.667 milhões, redução de 16,1% em 

comparação ao montante de R$1.986 milhões em 2010. 

A seguir, detalhamos as variações de cada uma das linhas que compõem estas receitas:  



 

 

Receita de Comissões 

A receita de comissões totalizou R$1.036 milhões em 2012, crescimento de 14,8% em relação 

a 2011. Grande parte deste crescimento é explicada pelo fato de que a parceria com a Mapfre, 

responsável por uma fração significativa da receita líquida de comissões, passou a gerar 

resultados, a partir de junho de 2011, enquanto que o ano de 2012 foi impactado, 

positivamente, na sua totalidade pelo efeito positivo gerado por esta parceria. 

Em 2011, a receita de comissões totalizou R$903 milhões, crescimento de 826,4% no 

comparativo com o total alcançado em 2010. Em 2010, o Grupo BB Seguridade possuía 

participação societária integral nas subsidiárias operacionais Aliança do Brasil, Brasilveículos e 

AB Seguros, cujas despesas de comercialização de seguros são realizadas com a BB 

Corretora. Dessa forma, no exercício de 2010, as receitas de comissões de comercialização de 

seguros da BB Corretora foram eliminadas com as despesas de comercialização daquelas 

subsidiárias operacionais. A partir do exercício de 2011, as participações societárias nas 

subsidiárias operacionais foram aportadas para a formação das sociedades holdings BB 

Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2, modificando a forma de avaliação desses investimentos. Por 

essa razão, a análise comparativa das informações apresentadas nessas demonstrações 

contábeis combinadas deve levar em consideração tal reorganização societária.  

A seguir, demonstramos a composição da receita de comissões: 

 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

Em R$ mil 2010 2011 2012 

Comissões 71.253 868.478 1.001.459 

BB Mapfre SH1 - 515.790 630.779 

Mapfre BB SH2 - 266.847 267.729 

Brasilprev 36.656 43.364 53.759 

Brasilcap 32.901 39.973 47.202 

Outras empresas 1.696 2.504 1.990 

Prestação de serviços de incentivo à comercialização de 
produtos 

22.557 29.723 30.043 

Outros serviços 3.680 4.898 4.853 

Total 97.490 903.099 1.036.355 

 

Receita de Investimentos em Participações Societárias 

A receita de investimentos em participações societárias registrou R$893 milhões em 2012, 

crescimento de 16,9% comparativamente às receitas de R$764 milhões reportadas em 2011. 

A seguir, detalhamos a composição da receita de investimentos em participações societárias, 

bem como as variações das linhas que compõem esta receita:  

 

 

 

 

 



 

 

 Exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de  

 

Em R$ mil (exceto percentuais) 2011 2012 Var.% 12/11 

BB Mapfre SH1 Participações S.A. 295.083 485.406 64,5 

Mapfre BB SH2 Participações S.A. (1) (124.773) (36.826) (70,5) 

Brasilprev Seguros e Previdência S.A. 289.269 330.956 14,4 

Brasilcap Capitalização S.A. 79.277 112.083 41,4 

Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência 
S.A.(2) 

1.705 997 (41,5) 

BB Aliança Participações S.A. (3) 178.471 -- (100,0) 

BB Aliança Rev Participações S.A. (3) 44.778 -- (100,0) 

Fonte: Notas Explicativ as das demonstrações f inanceiras combinadas em IFRS.  
Notas:   

(1) Em v irtude da condição especial de distribuição de div idendos, o Grupo BB Seguridade não reconheceu os resultados de 
equiv alência patrimonial durante o exercício de 2011. Essa opção prev aleceu até agosto/2012, momento em que houv e a distribuição 
ef etiv a dos div idendos. Não existem outras condições que impeçam o Grupo BB Seguridade de registrar resultado de equiv alência 

patrimonial dorav ante. 
(2) Inv estimento alienado em 31 de julho de 2012 para a Brasilprev .  
(3) Inv estimentos contribuídos para a f ormação das sociedades holdings BB Mapf re SH1 e Mapf re BB SH2, respectiv amente. Os 

inv estimentos eram consolidados pelo Grupo até a data da assinatura do acordo de parceria com a Mapf re.  

 

BB Mapfre SH1: o resultado de equivalência patrimonial proveniente da BB Mapfre SH1 foi de 

R$485 milhões em 2012, crescimento de 64,5% quando comparado ao resultado de 2011. É 

importante ressaltar que a parceria com a Mapfre se iniciou em junho de 2011. Dessa forma, os 

resultados de 2012 e 2011 não são comparáveis. 

Na tabela seguinte, demonstramos os principais indicadores de desempenho da BB Mapfre 

SH1 com base no desempenho auferido pelas empresas do grupo nos exercícios sociais de 

2011 e 2012: 

 BB Mapfre SH1 

Em R$ milhões 2011 2012 

Prêmios ganhos 3.049 3.349 

Despesas com sinistros  (1.182) (1.221) 

Despesas de comercialização (790) (835) 

Margem bruta 1.078 1.294 

Índice de Sinistralidade(1)
 38,7% 36,4% 

Índice de Comissionamento (2)
 25,9% 24,9% 

Margem Bruta(3)
 35,4% 38,6% 

Índice combinado(4)
 80,9% 79,9% 

Índice combinado ampliado(5)
 73,9% 73,3% 

Fonte: Demonstrações Financeiras Combinadas em IFRS – Nota explicativ a 10 
Notas:  
(1) Despesas com sinistros / prêmios ganhos 

(2) Custos de aquisição/prêmios ganhos  
(3) (Sinistros + custos de aquisição) / prêmios ganhos 
(4) (Sinistros + desp. comercialização + outras rec. (desp.) operacionais + desp. adm. + desp. tributárias)/ prêmios ganhos 

(5) (Sinistros + desp. comer. + outras rec. (desp.) op. + desp. adm. + desp. tributárias)/ (prêmios ganhos + res. f inanceiro)   | não inclui 
receitas de operações de prev idência. 



 

 

Mapfre BB SH2: em 2012, a Mapfre BB SH2 registrou prejuízo de R$36,8 milhões, ante 

resultado negativo de R$ 124,7 milhões em 2011, resultando em uma equivalência negativa 

para a BB Seguros. Este movimento é explicado pelo fato de que, com o objetivo de equalizar 

as participações do Banco do Brasil e da Mapfre na Mapfre BB SH2, foi atribuída uma classe 

especial às ações preferenciais detidas pela Mapfre nessa Holding, cuja prerrogativa foi a 

retirada de dividendos prioritários fixos cumulativos até o valor de R$309,5 milhões, atualizados 

pelo CDI, entre a data do ingresso da BB Seguros na Mapfre BB SH2, em junho de 2011, e as 

datas dos pagamentos de dividendos. Os dividendos distribuídos pela Mapfre BB SH2, no 

exercício de 2012, foram suficientes para o encerramento da prerrogativa concedida a essa 

classe especial de ações preferenciais, de forma que as ações preferenciais detidas pela 

Mapfre na Mapfre BB SH2 passaram a ter o direito de participar nos lucros da Companhia, em 

igualdade com as ações preferenciais detidas naquela empresa pela BB Seguros. É importante 

ressaltar que a parceria com a Mapfre se iniciou em junho de 2011.  

Na tabela seguinte, demonstramos os principais indicadores de desempenho da Mapfre BB 

SH2, com base no desempenho auferido pelas empresas controladas pela Mapfre BB SH2 nos 

exercícios sociais de 2011 e 2012: 

 Mapfre BB SH2 

Em R$ milhões (exceto percentuais) 2011 2012 

Prêmios ganhos 5.170 5.566 

Despesas com sinistros (2.970) (3.131) 

Despesas de comercialização (1.354) (1.399) 

Margem bruta 846 1.037 

Índice de Sinistralidade(1) 57,4% 56,2% 

Índice de Comissionamento (2) 26,2% 25,1% 

Margem Bruta(3) 16,4% 18,6% 

Índice combinado(4) 100% 99,1% 

Índice combinado ampliado(5) 96,1% 93,6% 

Fonte: Demonstrações Financeiras Combinadas em IFRS – Nota explicativ a 10 

Notas:  

(1) Despesas com sinistros / prêmios ganhos 

(2) Despesas de comercialização/prêmios ganhos  

(3) (Sinistros + despesas de comercialização) / prêmios ganhos 

(4) (Sinistros + desp. comercialização + outras rec. (desp.) operacionais + desp. adm. + desp. tributárias)/ prêmios ganhos 

(5) (Sinistros + desp. comer. + outras rec. (desp.) op. + desp. adm. + desp. tributárias)/ (prêmios ganhos + res. f inanceiro)  

 

Brasilprev: o resultado de equivalência patrimonial proveniente da Brasilprev foi de             

R$331 milhões em 2012, evolução de 14,4% no comparativo com 2011. Este crescimento é 

explicado, principalmente, pela evolução das rendas com taxas de gestão e outras taxas, 

resultante do aumento do volume médio de recursos arrecadados em 2012.  

Brasilcap: o resultado de equivalência proveniente da Brasilcap foi de R$112 milhões em 

2012, crescimento de 41,4% em relação a 2011, evolução resultante do aumento da 

participação da BB Seguros Participações no capital da Brasilcap, de 49,99% para 66, 66%, 

ocorrida em julho de 2011. Analisando o resultado da empresa isoladamente, o lucro líquido 

registrado em 2012 foi de R$165 milhões, crescimento de 27,3% no comparativo com 2011. 

Esta variação é resultante, principalmente, do crescimento de 41,5% da receita líquida com 

títulos de capitalização em 2012.  



 

 

Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência: o resultado de equivalência proveniente da Mapfre 

Nossa Caixa Vida e Previdência registrou R$997 mil em 2012, ante R$1,7 milhões em 2011. 

Esta redução deve-se, principalmente, à cisão parcial ocorrida em 28 de fevereiro de 2011, por 

meio da segregação de bens, direitos e obrigações relacionadas à carteira do ramo pessoas, 

os quais foram integralmente absorvidos pela Vida Seguradora. Tal movimento societário fez 

parte dos passos preliminares à constituição do Grupo Segurador BB Mapfre. Cabe ressaltar 

que após a referida cisão, a Mapfre Nossa Caixa permaneceu, apenas, com os bens, direitos e 

obrigações relacionados à sua carteira de previdência, a qual, desde a incorporação do Banco 

Nossa Caixa pelo Banco do Brasil, não comercializa novo planos, operando apenas com a 

administração (e renovação) dos planos já existentes.  

BB Aliança Participações: o resultado de equivalência de R$178 milhões, em 2011, 

corresponde ao resultado apurado de janeiro a maio de 2011, período no qual a BB Seguros 

possuía participação societária integral nesta sociedade que, por sua vez, possuía participação 

integral na Companhia de Seguros Aliança do Brasil. A partir de junho de 2011, os 

investimentos nestas sociedades foram aportados para a formação da sociedade holding BB 

Mapfre SH1. Dessa forma, deste período em diante, o resultado proveniente da BB Aliança 

Participações passou a ser avaliado pelo método de equivalência patrimonial por meio da BB 

Mapfre SH1. 

BB Aliança Rev Participações: o resultado de equivalência de R$45 milhões, em 2011, 

corresponde ao resultado apurado de janeiro a maio de 2011, período no qual a BB Seguros 

possuía participação societária integral nesta sociedade que, por sua vez, possuía participação 

integral na Brasilveículos e na Aliança do Brasil Seguros. A partir de junho de 2011, os 

investimentos nestas sociedades foram aportados para a formação da sociedade holding 

Mapfre BB SH2. Dessa forma, deste período em diante, o resultado proveniente da BB Aliança 

Rev Participações passou a ser avaliado pelo método de equivalência patrimonial por meio da 

Mapfre BB SH2. 

Em 2011, a receita de investimentos em participações societárias foi de R$764 milhões, 

crescimento de 146,7% comparativamente às receitas de R$310 milhões reportadas em 2010. 

No exercício 2010, o Grupo BB Seguridade possuía participação societária integral nas 

subsidiárias operacionais Aliança do Brasil, Brasilveículos e AB Seguros, cujas receitas de 

investimentos foram eliminadas no processo de combinação, o que não ocorreu nos exercícios 

seguintes. A partir do exercício de 2011, as participações societárias nessas subsidiárias 

operacionais foram aportadas para a formação das sociedades holdings BB Mapfre SH1 e 

Mapfre BB SH2, modificando a forma de avaliação desses investimentos. Por essa razão, a 

análise comparativa das informações apresentadas nessas demonstrações contábeis 

combinadas deve levar em consideração tal reorganização societária.  

A seguir, demonstramos as principais variações das linhas que compõem a receita de 

investimentos em participações societárias em um comparativo entre os anos de 2012 e 2011: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 

 

Em R$ mil (exceto percentuais) 2010 2011 Var.% 11/10 

BB Mapfre SH1 Participações S.A. -- 295.083 -- 

Mapfre BB SH2 Participações S.A. (1) -- (124.773) -- 

Brasilprev Seguros e Previdência S.A. 200.997 289.269 43,9 

Brasilcap Capitalização S.A. 51.273 79.277 54,6 

Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência 
S.A.(2) 

58.473 1.705 (97,1) 

BB Aliança Participações S.A. (3) -- 178.471 -- 

BB Aliança Rev Participações S.A. (3) -- 44.778 -- 

Brasilsaúde Companhia de Seguros (4) (1.122) -- (100,0) 

Fonte: Notas Explicativ as das demonstrações f inanceiras combinadas em IFRS. 

Notas: 

(1) Em v irtude da condição especial de distribuição de div idendos, o Grupo BB Seguridade optou por não reconhecer equiv alência 

patrimonial durante o exercício de 2011. Essa opção prev aleceu até agosto de 2012, momento em que houv e a distribuição ef etiv a dos 

div idendos. Não existem outras condições que impeçam o Grupo BB Seguridade de registrar resultado de equiv alência patrimonial  

dorav ante.  

(2) Inv estimento alienado em 31.07.2012 para a Brasilprev .  

(3) Inv estimentos contribuídos para a f ormação das sociedades holdings BB Mapf re SH1 e Mapf re BB SH2, respectiv amente. Os 

inv estimentos eram consolidados pelo Grupo BB Seguridade até a data da assinatura do acordo de parceria com a Mapf re.  

(4) Inv estimento alienado em julho de 2010. 

 

BB Mapfre SH1: o resultado de equivalência patrimonial proveniente da BB Mapfre SH1 foi de 

R$295 milhões em 2011. Como esta parceria se iniciou a partir de junho de 2011, em 2010 não 

houve resultado de equivalência patrimonial para esta empresa.  

Mapfre BB SH2: em 2011, o resultado de equivalência patrimonial proveniente da Mapfre BB 

SH2 foi negativo em R$125 milhões. Como esta parceria se iniciou a partir de junho de 2011, 

em 2010 não houve resultado de equivalência patrimonial para esta empresa.  

Brasilprev: o resultado de equivalência proveniente da Brasilprev foi de R$289 milhões em 

2011, evolução de 43,9% no comparativo com 2010. Este crescimento é resultante, 

basicamente, dos seguintes fatores: (i) aumento da participação da BB Seguros Participações 

no capital da Brasilprev, de 49,99% para 74,99%, em maio de 2010; (ii) do crescimento das 

rendas com taxas de gestão e outras taxas em função do aumento do volume médio de 

recursos arrecadados em 2011; (iii) do incremento das receitas de contribuições e prêmios; e 

(iv) da evolução do resultado financeiro, influenciada em grande parte pelo crescimento das 

receitas financeiras com fundos de investimento financeiro exclusivos vinculados ao PGBL e 

VGBL.  

Brasilcap: o resultado de equivalência originado pela Brasilcap foi de R$79 milhões em 2011, 

evolução de 54,6% no comparativo com 2010. O crescimento verificado no comparativo é 

resultante, fundamentalmente, dos seguintes fatores: (i) aumento da participação da BB 

Seguros no capital da Brasilcap de 49,99% para 66,66% em julho de 2011; (ii) crescimento de 

81,6% do resultado financeiro; e (iii) crescimento de 17,3% da receita líquida com títulos de 

capitalização. 

Mapfre Nossa Caixa: o resultado de equivalência proveniente da Mapfre Nossa Caixa Vida e 

Previdência foi de R$1,7 milhão em 2011, ante R$58 milhões em 2010. Esta redução deve-se, 

principalmente, à cisão parcial ocorrida em 28 de fevereiro de 2011, por meio da segregação de 



 

 

bens, direitos e obrigações relacionadas à carteira do ramo pessoas, os quais foram 

integralmente absorvidos pela Vida Seguradora. Tal movimento societário fez parte dos passos 

preliminares à constituição do Grupo Segurador BB Mapfre. Cabe ressaltar que após a referida 

cisão, a Mapfre Nossa Caixa permaneceu apenas com os bens, direitos e obrigações 

relacionados à sua carteira de previdência, a qual, desde a incorporação do Banco Nossa 

Caixa pelo Banco do Brasil, não comercializa novo planos, operando apenas com a 

administração (e renovação) dos planos já existentes.  

BB Aliança Participações: o resultado de equivalência de R$178 milhões em 2011 

corresponde ao resultado apurado de janeiro a maio de 2011, período no qual a BB Seguros 

possuía participação societária integral nesta sociedade, que por sua vez possuía participação 

integral na Companhia de Seguros Aliança do Brasil. Em 2010, os resultados destas 

sociedades foram combinados linha a linha nas demonstrações do resultado combinado.  

BB Aliança Rev Participações: o resultado de equivalência de R$45 milhões em 2011 

corresponde ao resultado apurado de janeiro a maio de 2011, período no qual a BB Seguros 

possuía participação societária integral nesta sociedade, que por sua vez possuía participação 

integral na Brasilveículos e na Aliança do Brasil Seguros. Em 2010, os resultados destas 

sociedades foram combinados linha a linha nas demonstrações do resultado combinado.  

Operações de seguros 

As operações de seguros totalizaram R$1.579 milhões em 2010, decorrentes de 

movimentações das subsidiárias operacionais Aliança do Brasil, Brasilveículos e AB Seguros. 

Em 2010, o Grupo BB Seguridade possuía participação societária integral nessas subsidiárias. 

A partir do exercício de 2011, as participações societárias nessas subsidiárias operacionais 

foram aportadas para a formação das sociedades holdings BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2, 

modificando a forma de avaliação desses investimentos. Por essa razão, a análise comparativa 

das informações apresentadas nessas demonstrações contábeis combinadas deve levar em 

consideração tal reorganização societária.  

Outras receitas e despesas  

O item outras receitas e despesas operacionais contempla (i) receitas de juros de instrumentos 

financeiros; (ii) outras receitas; (iii) despesas com pessoal; (iv) despesas administrativas; e (v) 

outras despesas.  

O total de outras receitas e despesas foi uma despesa líquida de R$511 milhões em 2012, ante 

receita de R$122 milhões em 2011. 

Em 2011, o resultado de outras receitas e despesas foi uma receita líquida de R$122 milhões, 

ante despesa líquida de R$21 milhões em 2010. Contribuíram para essas variações : 

a) Receitas de juros de instrumentos financeiros  

As receitas de juros de instrumentos financeiros somaram R$77 milhões em 2012, 

evolução de 59,6% em relação a 2011. Esta variação é explicada, principalmente, pelo 

crescimento de 64,3% nas receitas de juros de aplicações em operações 

compromissadas. 

Em 2011, as receitas de juros de instrumentos financeiros totalizaram R$48 milhões, 

redução de 86,1% no comparativo com 2010. Esta variação se deve ao fato de que, no 

exercício 2010, o Grupo BB Seguridade possuía participação societária integral nas 

subsidiárias operacionais Aliança do Brasil, Brasilveículos e AB Seguros. A partir do 

exercício de 2011, as participações societárias nessas subsidiárias operacionais foram 

aportadas para a formação das sociedades holdings BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2, 



 

 

modificando a forma de avaliação desses investimentos. Por essa razão, a análise 

comparativa das informações apresentadas nessas demonstrações contábeis combinadas 

deve levar em consideração tal reorganização societária.  

b) Outras receitas 

A linha de outras receitas somou R$72 milhões em 2012, redução de 91,0% no 

comparativo com 2011. Notamos que esta linha foi impactada, positivamente, em 2011, no 

valor de R$792 milhões, em razão do ganho derivado da parceria com a Mapfre. Es te 

ganho é referente ao processo de desconsolidação dos negócios contribuídos e o 

reconhecimento da nova participação a valor justo, contabilizados conforme a SIC 13, a 

qual estabelece que, ao aplicar a IAS 31.48 a contribuições não monetárias em troca de 

uma participação patrimonial, um investidor reconhecerá, no resultado do período, a 

parcela de um ganho ou perda atribuível às participações patrimoniais de outros 

investidores. Em 2012, houve também um impacto positivo, mas em escala bem menor, 

no valor de R$70 milhões, em função de ganhos na alienação da Mapfre Nossa Caixa e 

Previdência para a Brasilprev.  

Em 2011, as outras receitas somaram R$803 milhões, evolução de 18,2% quando 

comparadas a 2010. Conforme explicado no parágrafo anterior, esta linha foi  impactada, 

positivamente, em 2011, no valor de R$792 milhões pelo ganho derivado da parceria com 

a Mapfre. Em 2010, houve resultado positivo de R$555 milhões referente à aquisição de 

controle da Brasilveículos e ganho de capital no valor de R$114 milhões correspondente 

ao aumento do percentual de participação na Brasilprev de 49,99% para 74,99%. 

c) Despesas com pessoal 

A linha de despesas com pessoal é gerada a partir da combinação das despesas da BB 

Corretora e da BB Seguros, sendo que a maior parte desta despesa provém da BB 

Corretora. Em 2012, as despesas com pessoal alcançaram R$19 milhões, crescimento de 

12,2% quando comparadas às despesas com pessoal de R$17 milhões em 2011. Esta 

variação é explicada, fundamentalmente, pelo crescimento das despesas com proventos 

gerados por reajustes salariais. 

Em 2011, as despesas com pessoal somaram R$17 milhões, redução de 85,5% no 

comparativo com 2010. Esta variação se deve, principalmente, ao fato de que, no 

exercício 2010, o Grupo BB Seguridade possuía participação societária integral nas 

subsidiárias operacionais Aliança do Brasil, Brasilveículos e AB Seguros, sendo os 

resultados destas empresas combinados, linha a linha, na demonstração do resultado 

combinado. A partir do exercício de 2011, as participações societárias nessas subsidiárias 

operacionais foram aportadas para a formação das sociedades holdings BB Mapfre SH1 e 

Mapfre BB SH2, modificando a forma de avaliação desses investimentos, que passaram a 

ser avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Por essa razão, a análise 

comparativa das informações apresentadas nessas demonstrações contábeis combinadas 

deve levar em consideração tal reorganização societária.  

d) Despesas administrativas 

Praticamente, a totalidade das despesas administrativas é proveniente das despesas da 

BB Corretora. Em 2012, as despesas administrativas totalizaram R$543 milhões, redução 

de 15,1% quando comparadas ao montante registrado em 2011. Esta variação decorre, 

principalmente, do decréscimo nas despesas de remuneração às agências do Banco do 

Brasil, pagas pela BB Corretora, que passou de 67,58% da receita, em 2011, para 40,21% 

da receita, em 2012, deduzidas as despesas necessárias à geração deste ganho. 



 

 

Em 2011, as despesas administrativas totalizaram R$640 milhões, redução de 5,7% 

quando comparadas a 2010. Esta variação se deve, principalmente, ao fato de que, no 

exercício 2010, o Grupo BB Seguridade possuía participação societária integral nas 

subsidiárias operacionais Aliança do Brasil, Brasilveículos e AB Seguros, sendo os 

resultados destas empresas combinados, linha a linha, na demonstração do resultado 

combinado. A partir do exercício de 2011, as participações societárias nessas subsidiárias 

operacionais foram aportadas para a formação das sociedades holdings BB Mapfre SH1 e 

Mapfre BB SH2, modificando a forma de avaliação desses investimentos, que passaram a 

ser avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Por essa razão, a análise 

comparativa das informações apresentadas nessas demonstrações contábeis combinadas 

deve levar em consideração tal reorganização societária.  

e) Outras despesas 

As outras despesas aumentaram R$25 milhões, passando de R$73 milhões em 2011 para     

R$98 milhões em 2012. Essa variação decorre de: (i) acréscimo de R$8 milhões nas 

despesas de impostos e taxas e (ii) acréscimo de R$17 milhões em outras despesas 

operacionais.  

No comparativo do exercício de 2011 com o exercício de 2010, houve redução de R$182 

milhões, passando de R$255 milhões, em 2010, para R$73 milhões, em 2011, em função, 

principalmente, do fato de que no exercício 2010 o Grupo BB Seguridade possuía 

participação societária integral nas subsidiárias operacionais Aliança do Brasil, 

Brasilveículos e AB Seguros, sendo os resultados destas empresas combinados, linha a 

linha, na demonstração do resultado combinado. A partir do exercício de 2011, as 

participações societárias nessas subsidiárias operacionais foram aportadas para a 

formação das sociedades holdings BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2, modificando a forma 

de avaliação desses investimentos, que passaram a ser avaliados pelo método de 

equivalência patrimonial. Por essa razão, a análise comparativa das informações 

apresentadas nessas demonstrações contábeis combinadas deve levar em consideração 

tal reorganização societária. 

Lucro antes dos impostos 

Como resultante dos motivos descritos anteriormente, o lucro antes dos impostos foi de    

R$1.418 milhões em 2012, redução de 20,7% em relação ao resultado apurado em 2011. 

Em 2011, o lucro antes dos impostos atingiu R$1.789 milhões, redução de 8,9% em relação ao 

resultado apurado em 2010. 

Impostos 

A linha de impostos compreende os impostos correntes e os impostos diferidos, sendo ambos 

reconhecidos diretamente nos resultados, exceto quando estão relacionados com itens que são 

diretamente reconhecidos no patrimônio líquido.  

A despesa com impostos correntes se refere ao montante de imposto de renda e da 

contribuição social a pagar ou a recuperar com relação ao resultado tributável do período.  

A despesa com impostos diferidos refere-se a valores de ativos e passivos fiscais a serem 

recuperados e pagos em períodos futuros, respectivamente. Os passivos fiscais diferidos 

decorrem de diferenças temporárias tributáveis e os ativos fiscais diferidos resultam de 

diferenças temporárias dedutíveis e da compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados. 



 

 

Em 2012, as despesas com impostos atingiram R$178 milhões, crescimento de 11,4% em 

relação à despesa de R$160 milhões em 2011, explicado pelo maior volume de despesas com 

impostos correntes no período. 

Em 2011, as despesas com impostos atingiram R$160 milhões, redução de 68,5% em relação 

à despesa de R$507 milhões em 2010. Esta variação se deve, principalmente, ao fato de que, 

em 2010, o Grupo BB Seguridade possuía participação societária integral nas subsidiárias 

operacionais Aliança do Brasil, Brasilveículos e AB Seguros, sendo os resultados destas 

empresas combinados, linha a linha, na demonstração do resultado combinado. A partir do 

exercício de 2011, as participações societárias nessas subsidiárias operacionais foram 

aportadas para a formação das sociedades holdings BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2, 

modificando a forma de avaliação desses investimentos, que passaram a ser avaliados pelo 

método de equivalência patrimonial. 

Lucro líquido 

Como resultante dos motivos descritos anteriormente, o Grupo BB Seguridade alcançou um 

lucro líquido de R$1.240 milhões, em 2012, redução de 23,9% em relação ao lucro líquido de     

R$1.629 milhões em 2011. 

Em 2011, o Grupo BB Seguridade alcançou lucro líquido de R$1.629 milhões, um acréscimo de 

11,8% quando comparado ao lucro líquido de R$1.457 milhões em 2010. 

Vale destacar que os anos de 2011 e 2012 foram impactados por uma série de fatores e 

eventos extraordinários, os quais estão detalhados a seguir:  

(a) quando da efetivação da parceria com a Mapfre, em junho de 2011, o processo de 

desconsolidação dos negócios que foram aportados pela Companhia no contexto da 
parceria e o reconhecimento da nova participação a valor justo foram reconhecidos, 

contabilmente, conforme os normativos contábeis vigentes. Estes normativos 

estabeleciam que as contribuições não monetárias em troca de uma participação 
patrimonial, permitiriam reconhecer, no resultado do exercício, a parcela de um ganho 

ou perda limitada às participações patrimoniais atribuíveis aos outros investidores. A 
aplicação desta regra gerou um resultado líquido de impostos no valor de R$522.416 

mil para a BB Seguros, subsidiária integral da Companhia. 

 
(b) impacto negativo de R$73.376 mil, registrado via equivalência patrimonial, no exercício 

findo em 31 de dezembro de 2011, para a BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2. Este 

impacto decorre do efeito líquido entre a baixa de ágio existente nas participações 
societárias aportadas pela Companhia no contexto da parceria e a constituição de 

ativos intangíveis. Como o montante referente à baixa de ágio foi superior ao da 
constituição de intangíveis, o impacto foi negativo. 

 

(c) taxas de corretagem da BB Corretora previstas nos contratos vigentes em 2011 e que 
não mais se aplicam, tendo em vista as novas regras contratuais vigentes a partir de 

fevereiro de 2013.  As novas taxas de remuneração são, em média, 22,7% superiores 

às taxas vigentes no exercício de 2011. 
 

(d) remuneração paga pela BB Corretora pelo compartilhamento de carteira de clientes do 

Banco do Brasil. Esta despesa de remuneração gerou uma despesa de R$260.971 mil, 

líquido de impostos, no lucro líquido da BB Corretora em 2011.  De acordo com 

contrato de avenças entre a BB Corretora e o Banco do Brasil, em vigor durante o 

exercício de 2011, a BB Corretora pagou ao Banco do Brasil, a título de 

compartilhamento da base de clientes do Banco, o valor correspondente a 67,58%  da 



 

 

receita, deduzidas as despesas necessárias à geração deste ganho. A partir de janeiro 

de 2013, a relação entre a BB Corretora e o Banco do Brasil passou a ser regida por 

um convênio, onde não consta mais a remuneração pelo compartilhamento da carteira 

de clientes, permanecendo, apenas, o ressarcimento ao Banco do Brasil referente aos 

custos e despesas decorrentes da utilização do quadro de pessoal, rede de distribuição 

e recursos materiais, tecnológicos e administrativos. O convênio mencionado terá 

duração de 20 anos, sem cláusula de término antecipado. 

 

(e) pagamento feito pela Brasilveículos à Sulamérica, a título de emissão de apólices, no 

valor R$67.505 mil, líquido de impostos. Este contrato foi encerrado em setembro de 

2012 e não foi renovado. 

Em 2012, o lucro líquido da Companhia foi impactado pelos seguintes fatores:  

(a) com o objetivo de equalizar as participações do Banco do Brasil e da Mapfre na Mapfre 

BB SH2, foi atribuída uma classe especial às ações preferenciais detidas pela Mapfre 

nessa holding. A essa nova classe especial de ações foi assegurado o recebimento de 

dividendos prioritários fixos cumulativos até o valor de R$309,5 milhões, atualizados 

pelo CDI, entre a data do ingresso da BB Seguros na Mapfre BB SH2, em junho de 

2011, e as datas dos pagamentos de dividendos. Os dividendos distribuídos pela 

Mapfre BB SH2, no exercício de 2012, foram suficientes para o pagamento da 

totalidade dos referidos dividendos prioritários e consequente extinção da obrigação da 

Companhia de realizar pagamentos a essa classe especial de ações preferenciais a 

título de dividendos prioritários acima referidos. Dessa forma, as ações preferenciais 

detidas pela Mapfre na Mapfre BB SH2 passaram a ter o direito de participar nos lucros 

da Companhia em igualdade de condições com as ações preferenciais detidas naquela 

empresa pela BB Seguros. Em decorrência do dividendo prioritário da Mapfre na 

Mapfre BB SH2, o Grupo BB Seguridade registrou, no exercício social findo em 31 de 

dezembro de 2012, um resultado de equivalência patrimonial desproporcional à 

participação da BB Seguros na Mapfre BB SH2, totalizando uma despesa de R$36.826 

mil. A Mapfre BB SH2 registrou, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, 

um lucro líquido de R$ 209.874 mil, sendo que o lucro líquido atribuível ao Grupo BB 

Seguridade, nesse exercício, seria de R$104.937 mil.  

 

(b) ganho auferido pela BB Seguros na alienação da participação societária na Mapfre 

Nossa Caixa Vida e Previdência para a Brasilprev, no valor de R$46.151 mil, líquido de 

impostos. 

 

(c) eliminação decorrente de transação intragrupo no resultado de equivalência da 

Brasilprev para a BB Seguros, no valor de R$34.640 mil, referente ao ganho não 

realizado pela BB Seguros na alienação da participação societária na Mapfre Nossa 

Caixa Vida e Previdência para a Brasilprev. 

 

(d) taxas de corretagem da BB Corretora previstas nos contratos vigentes em 2012, e que 

não mais se aplicam, tendo em vista as novas regras contratuais vigentes a partir de 

fevereiro de 2013.  As novas taxas de remuneração são, em média, 27,5% superiores 

às taxas vigentes no exercício de 2012. 

 
(e) remuneração paga pela BB Corretora pelo compartilhamento de carteira de clientes  do 

Banco do Brasil. Esta despesa de remuneração gerou uma despesa de R$177.720 mil, 



 

 

líquido de impostos, no lucro líquido da BB Corretora, em 2012, conforme explicado 

previamente. 

 

(f) remuneração paga pela Brasilveículos à SulAmérica, a título de emissão de apólices, 

no valor R$15.526 mil, líquido de impostos. Este contrato foi encerrado, em setembro 

de 2012, e não foi renovado. 

 

 

 

 

Balanço Patrimonial Combinado da BB Seguros e BB Corretora  

Balanço Patrimonial Combinado – Ativo 

 Em 31 de dezembro de 

R$ mil 2010 2011 2012 

Ativo    

Caixa e equivalentes de caixa 372.848 562.111 1.326.311 

Ativos f inanceiros ao valor justo por meio de resultado 889.272 5.148 291 

Ativos f inanceiros disponíveis para venda 822.391 204 107 

Ativos f inanceiros mantidos até o vencimento 855.786 -- -- 

Ativos não correntes disponíveis para venda 32.911 -- -- 

Investimentos em participações societárias 640.284 5.239.175 5.385.543 

Ativo imobilizado 18.705 -- -- 

Ágio sobre investimentos 1.261.618 -- -- 

Outros ativos intangíveis 41.110 -- -- 

Operações com seguros e resseguros 1.119.732 -- -- 

Ativos por impostos correntes 51.536 3.730 18.098 

Ativos por impostos diferidos 158.849 5.809 5.762 

Outros ativos 1.446.150 280.161 554.879 

Total do Ativo 7.711.192 6.096.338 7.290.991 

Fonte: Demonstrações Financeiras Combinadas em IFRS 

O ativo combinado do Grupo BB Seguridade alcançou R$7.291 milhões, em 31 de dezembro 

de 2012, crescimento de 19,6% quando comparado ao saldo verificado em 31 de dezembro de 

2011. A seguir, detalhamos as variações de cada uma das linhas do ativo combinado:  

a) Caixa e equivalentes de caixa 

O caixa e os equivalentes de caixa totalizaram R$1.326 milhões, em 31 de dezembro de 

2012, crescimento de 136,0% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2011. Essa 



 

 

variação decorreu do aumento nas aplicações financeiras, incluindo operações 

compromissadas lastreadas por Letras Financeiras do Tesouro (LFT).  

Em 31 de dezembro de 2011, o caixa e os equivalentes de caixa totalizaram R$562 

milhões, acréscimo de 50,8% no comparativo com o saldo em 31 de dezembro de 2010, 

impulsionado pelo crescimento das aplicações financeiras.  

b) Ativos financeiros 

Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado, disponíveis para venda e 

mantidos até o vencimento, apresentaram saldo de R$889 milhões, R$822 milhões e 

R$856 milhões, respectivamente, em 31 de dezembro de 2010, decorrentes de aplicações 

financeiras das subsidiárias operacionais Aliança do Brasil, Brasilveículos e AB Seguros. 

Em 31 de dezembro de 2010, o Grupo BB Seguridade possuía part icipação societária 

integral nessas subsidiárias. A partir do exercício de 2011, as participações societárias 

nessas subsidiárias operacionais foram aportadas para a formação das sociedades 

holdings BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2, modificando a forma de avaliação desses 

investimentos, que passou a ser consolidado pelo método de equivalência patrimonial.  

c) Investimentos em participações societárias  

Os investimentos em participações societárias totalizaram R$5.386 milhões, em 31 de 

dezembro de 2012, acréscimo de R$146 milhões em relação ao saldo em 31 de dezembro 

de 2011. Esse aumento decorre da equalização da participação societária nas empresas 

BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2. Em 31 de dezembro de 2011, os investimentos em 

participações societárias totalizaram R$5.239 milhões, comparado a R$640 milhões em 31 

de dezembro de 2010, acréscimo de R$4.599 milhões devido, principalmente, à 

constituição das holdings BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2, conforme parceria entre o 

Banco do Brasil e Mapfre. 

d) Ativo imobilizado 

O saldo do ativo imobilizado era de R$19 milhões em 31 de dezembro de 2010.  

e) Ágio sobre investimentos 

O ágio sobre investimentos apresentou saldo de R$1.262 milhões, em 31 de dezembro de 

2010, decorrente de ágios existentes nas subsidiárias operacionais Aliança do Brasil e 

Brasilveículos. Em 2010, o Grupo BB Seguridade possuía participação societária integral 

nessas subsidiárias. A partir do exercício de 2011, as participações societárias nessas 

subsidiárias operacionais foram aportadas para a formação das sociedades holdings BB 

Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2, modificando a forma de avaliação desses investimentos. 

Por essa razão, a análise comparativa das informações apresentadas nessas 

demonstrações contábeis combinadas deve levar em consideração tal reorganização 

societária. 

f) Outros ativos intangíveis 

O saldo de outros ativos intangíveis era de R$41 milhões em 31 de dezembro de 2010. 

Em 2011, o saldo de outros ativos intangíveis foi baixado em função da parceria com a 

Mapfre. 

g) Operações com seguros e resseguros  

As operações com seguros e resseguros apresentaram saldo de R$1.120 milhões, em 31 

de dezembro de 2010, decorrentes de prêmios de seguros e resseguros a receber das 

subsidiárias operacionais Aliança do Brasil, Brasilveículos e AB Seguros. Em 2010, o 



 

 

Grupo BB Seguridade possuía participação societária integral nessas subsidiárias. A partir 

do exercício de 2011, as participações societárias nessas subsidiárias operacionais foram 

aportadas para a formação das sociedades holdings BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2, 

modificando a forma de avaliação desses investimentos. Por essa razão, a análise 

comparativa das informações apresentadas nessas demonstrações contábeis combinadas 

deve levar em consideração tal reorganização societária.  

h) Ativos por impostos correntes 

Em 31 de dezembro de 2012, o saldo de ativos por impostos correntes era de R$18 

milhões, crescimento de R$14 milhões em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2011.  

Em 31 de dezembro de 2011, o saldo de ativos por impostos correntes era de R$4 

milhões, redução de R$48 milhões no comparativo com o saldo de 31 de dezembro de 

2010. 

i) Ativos por impostos diferidos  

Os ativos por impostos diferidos totalizaram R$6 milhões, em 31 de dezembro de 2012, 

permanecendo praticamente estáveis em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2011. 

Em 31 de dezembro de 2011, o saldo de ativos por impostos diferidos era de R$6 milhões, 

redução de R$153 milhões no comparativo com o saldo em 31 de dezembro de 2010. 

j) Outros ativos 

Os valores registrados em Outros Ativos totalizaram R$555 milhões, em 31 de dezembro 

de 2012, acréscimo de R$275 milhões em relação a 31 de dezembro de 2011. Esse 

aumento decorre, principalmente, das seguintes operações: (i) acréscimo de R$268 

milhões nas rendas a receber; e (ii) acréscimo de R$9 milhões relativos a depósitos  

judiciais. 

Em 31 de dezembro de 2011, os valores registrados em outros ativos totalizaram R$280 

milhões, decréscimo de R$1.166 milhões em relação a 31 de dezembro de 2010. Essa 

variação decorre, principalmente, do fato de que em 2010, o Grupo BB Seguridade 

possuía participação societária integral nas subsidiárias operacionais Aliança do Brasil, 

Brasilveículos e AB Seguros, sendo o ativo destas empresas combinado, linha a linha, no 

ativo combinado do Grupo BB Seguridade. A partir do exercício de 2011, as participações 

societárias nessas subsidiárias operacionais foram aportadas para a formação das 

sociedades holdings BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2, modificando a forma de avaliação 

desses investimentos, que passaram a ser avaliados pelo método de equivalência 

patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Balanço Patrimonial Combinado – Passivo e Patrimônio Líquido 

 Em 31 de dezembro de  

R$ mil 2010 2011 2012 

Passivo    

Provisões trabalhistas, f iscais e cíveis 764.611 2.171 5.718 

Obrigações com seguros e resseguros 296.911 -- -- 

Passivos por contratos de seguro 2.677.029 -- -- 

Dividendos e bonif icações a pagar 165.281 354.935 624.698 

Passivos por impostos correntes 149.878 56.712 92.756 

Passivos por impostos diferidos 190.467 269.654 269.654 

Outros passivos 218.852 397.183 661.411 

Total do passivo 4.463.029 1.080.655 1.654.237 

    

Total do acervo líquido 3.248.163 5.015.683 5.636.754 

Total do passivo e acervo líquido 7.711.192 6.096.338 7.290.991 

Fonte: Demonstrações Financeiras Combinadas em IFRS.  

O saldo do total do passivo era de R$1.654 milhões, em 31 de dezembro de 2012, crescimento 

de 53,1% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2011. Em 31 de dezembro de 2011, o 

saldo do total do passivo era de R$1.081 milhões, redução de 75,8% no comparativo com o 

saldo em 31 de dezembro de 2010. 

A seguir, detalhamos as variações de cada uma das linhas que compõem o passivo da BB 

Seguridade: 

a) Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis  

As provisões trabalhistas, fiscais e cíveis totalizaram R$6 milhões, em 31 de dezembro de 

2012, acréscimo de R$4 milhões em relação a 31 de dezembro de 2011 devido, 

principalmente, ao acréscimo nas demandas cíveis, decorrentes de pedidos de 

indenizações diversas (dano material, moral, etc.), litígios quanto ao pagamento de 

sinistros e aplicabilidade do código de defesa do consumidor.  

Em 31 de dezembro de 2011, essas provisões totalizaram R$2 milhões, decréscimo de        

R$762 milhões em relação ao saldo registrado em 31 de dezembro de 2010, 

principalmente, devido à alteração de participação societária do Grupo BB Seguridade nas 

empresas do segmento segurador. A partir do exercício de 2011, as participações 

societárias nessas subsidiárias operacionais foram aportadas para a formação das 

sociedades holdings BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2, modificando a forma de avaliação 

desses investimentos. Por essa razão, a análise comparativa das informações 

apresentadas nessas demonstrações contábeis combinadas deve levar em consideração 

tal reorganização societária. 

b) Obrigações com seguros e resseguros  

As operações com seguros e resseguros apresentaram saldo de R$297 milhões em 31 de 

dezembro de 2010, decorrentes de prêmios de seguros e resseguros a pagar das 

subsidiárias operacionais Aliança do Brasil, Brasilveículos e AB Seguros. Em 2010, o 



 

 

Grupo BB Seguridade possuía participação societária integral nessas subsidiárias. A partir 

do exercício de 2011, as participações societárias nessas subsidiárias operacionais foram 

aportadas para a formação das sociedades holdings BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2, 

modificando a forma de avaliação desses investimentos. Por essa razão, a análise 

comparativa das informações apresentadas nessas demonstrações contábeis combinadas 

deve levar em consideração tal reorganização societária.  

c) Passivos por contratos de seguro 

Os passivos por contratos de seguro apresentaram saldo de R$2.677 milhões em 31 de 

dezembro de 2010, decorrentes de obrigações em contratos de seguros e resseguros das 

subsidiárias operacionais Aliança do Brasil, Brasilveículos e AB Seguros. Em 2010, o 

Grupo BB Seguridade possuía participação societária integral nessas subsidiárias. A partir 

do exercício de 2011, as participações societárias nessas subsidiárias operacionais foram 

aportadas para a formação das sociedades holdings BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2, 

modificando a forma de avaliação desses investimentos. Por essa razão, a análise 

comparativa das informações apresentadas nessas demonstrações contábeis combinadas 

deve levar em consideração tal reorganização societária.  

d) Dividendos e bonificações a pagar 

O saldo de dividendos e bonificações a pagar era de R$625 milhões em 31 de dezembro 

de 2012, aumento de 76,0% no comparativo com o saldo em 31 de dezembro de 2011. 

Em 31 de dezembro de 2011, o saldo de dividendos e bonificações a pagar era de                

R$355 milhões, aumento de 114,7% no comparativo com o saldo em 31 de dezembro de 

2010. 

e) Passivos por impostos correntes 

Em 31 de dezembro de 2012, os passivos por impostos correntes registraram saldo de          

R$93 milhões, aumento de 63,6% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2011. 

Em 31 de dezembro de 2011, os passivos por impostos correntes totalizaram R$57 

milhões, redução de 62,2% no comparativo com o saldo em 31 de dezembro de 2010. 

f) Passivos por impostos diferidos 

Em 31 de dezembro de 2012, os passivos por impostos diferidos totalizaram R$270 

milhões, permanecendo praticamente estáveis em relação ao saldo registrado em 31 de 

dezembro de 2011. 

Em 31 de dezembro de 2011 os passivos por impostos diferidos totalizaram R$270 

milhões, aumento de R$79 milhões no comparativo com o saldo em 31 de dezembro de 

2010. 

g) Outros passivos  

Os valores registrados em outros passivos totalizaram R$661 milhões, em 31 de 

dezembro de 2012, acréscimo de R$264 milhões em relação ao montante registrado em 

31 de dezembro de 2011. Esse acréscimo decorre, principalmente, do incremento de 

R$197 milhões em comissões sobre comercialização de prêmios a apropriar.  



 

 

Em 31 de dezembro de 2011, os valores registrados em outros passivos totalizaram             

R$397 milhões, acréscimo de R$178 milhões em relação ao registrado em 31 de 

dezembro de 2010, devido principalmente ao incremento referente a comissões de 

comercialização de seguros a apropriar. No exercício de 2010, o Grupo BB Seguridade 

possuía participação societária integral nas subsidiárias operacionais Aliança do Brasil, 

Brasilveículos e AB Seguros, cujas despesas de comercialização de seguros são 

realizadas com a BB Corretora, portanto, nesse exercício, as comissões de 

comercialização de seguros a apropriar da BB Corretora foram eliminadas com as 

despesas antecipadas daquelas subsidiárias operacionais. A partir do exercício de 2011, 

as participações societárias nas subsidiárias operacionais foram aportadas para a 

formação das sociedades holdings BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2, modificando a forma 

de avaliação desses investimentos. Por essa razão, a análise comparativa das 

informações apresentadas nessas demonstrações contábeis combinadas deve levar em 

consideração tal reorganização societária.  

h) Acervo Líquido 

O acervo líquido combinado do Grupo BB Seguridade, em 31 de dezembro de 2012, era 

de R$5.637 milhões. Crescimento de 12,4% no comparativo com o saldo em 31 de 

dezembro de 2011. 

Em 31 de dezembro de 2011, o acervo líquido combinado do Grupo BB Seguridade era de 

R$5.016 milhões, aumento de 54,4% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2010. 

 

A seguir, apresentamos os subitens da seção 10.2 com base nas demonstrações 

financeiras combinadas da BB Seguridade: 

(i) Resultado das operações do emissor; descrição de quaisquer componentes 

importantes da receita; 

As receitas operacionais da Companhia são provenientes, principalmente, da receita líquida de 

comissões, originada pela corretagem na venda de seguros, previdência e capitalização e 

prestação de outros serviços, e da receita de investimentos em participações societárias, 

provida da participação da Companhia nas empresas operacionais.  

Além dessas, a companhia obtém receitas de juros de instrumentos financeiros e outras 

receitas que são detalhadas no item anterior, que discorre sobre as alterações significantes em 

cada item das demonstrações financeiras combinadas, replicando o formato do item 10.1. 

(ii) Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais;  

O resultado da BB Seguridade é proveniente, fundamentalmente, do resultado das empresas 

investidas. Por meio dessas empresas, a BB Seguridade oferece soluções de: seguros, 

previdência aberta, capitalização e corretagem de seguros.  

Seguros: responsável por parcela de grande relevância no resultado da BB Seguridade, 

compreende grande diversidade de produtos e serviços disponibilizados pelas empresas que 

compõem as holdings BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2. O agrupamento de negócios nessas 

holdings foi realizado de acordo com a expertise de cada sócio em seus canais de distribuição.  

Na BB Mapfre SH1, foram agrupadas as soluções essencialmente de bancassurance, ou seja, 

cuja maior parte das vendas está concentrada no canal bancário (Banco do Brasil), tais como: 

seguros de pessoas (vida, acidentes pessoais e prestamistas), rural e habitacional. Na Mapfre 



 

 

BB SH2 foram agrupadas as soluções que são, preponderantemente, comercializadas por 

corretores de mercado, tais como os seguros dos ramos veículos e patrimoniais.  

Previdência aberta: os negócios de previdência complementar aberta estão concentrados na 

Brasilprev, atuando com planos Tradicionais (cujos produtos não são mais comercializados), 

PGBL e VGBL, disponíveis para pessoas físicas e jurídicas. Como um negócio 

predominantemente de bancassurance, a comercialização está direcionada para os clientes do 

Banco Brasil. 

Capitalização: as soluções de capitalização são fornecidas pela Brasilcap, atuando com 

planos PM (pagamento mensal), PU (pagamento único) e Títulos de Incentivo, disponíveis para 

pessoas físicas e jurídicas. Sendo um negócio caracterizado como de bancassurance, sua 

comercialização está direcionada, principalmente, para os clientes do Banco Brasil.  

Corretagem de seguros: as receitas atuais de corretagem da BB Corretora de Seguros advêm 

da comercialização de seguros, planos de previdência aberta e capitalização nos canais de 

distribuição do Banco do Brasil. 

Os principais fatores que afetaram, materialmente, os resultados da Companhia são 

detalhados no item anterior, no qual apresentamos uma análise sobre as alterações apuradas 

nas demonstrações financeiras combinadas replicando o formato do item 10.1 

a) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, 

inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços;  

Conforme informado anteriormente, as principais fontes de receitas da Companhia são 

provenientes das receitas líquidas de comissões e as receitas de investimentos em 

participações societárias. Os fatores relevantes que influenciaram as variações nessas receitas 

foram detalhados na análise das demonstrações financeiras combinadas, constante desta 

seção 10.11, replicando o formato do item 10.1, não havendo mudanças adicionais relevantes 

atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e 

introdução de novos produtos e serviços além daquelas já explicitadas naquele item. 

b) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, 

do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do 

emissor. 

Os fatores relevantes que influenciaram as variações nos resultados da Companhia foram 

detalhados na análise das demonstrações financeiras combinadas, constante desta seção 

10.11, replicando o formato do item 10.1, não havendo mudanças adicionais relevantes 

atribuíveis a modificações de preços, do câmbio, da inflação e da taxa de juros além daquelas 

já explicitadas naquele item. 

Com relação à análise dos subitens da seção 10.3; com base nas demonstrações 

financeiras combinadas, referentes aos efeitos relevantes que os eventos a seguir 

tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras e em 

seus resultados: 

a. Introdução ou alienação de segmento operacional  

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para este 

item.  

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária  

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para este 

item.  



 

 

c. Eventos ou operações não usuais 

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para este 

item.  

 

Com relação à análise dos subitens da seção 10.4 com base nas demonstrações 

financeiras combinadas: 

a. Mudanças significativas nas práticas contábeis 

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para este 

item.  

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para este 

item.  

c. Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 

As demonstrações contábeis combinadas do Grupo BB Seguridade contêm um parágrafo de 

ênfase sobre o propósito das demonstrações contábeis combinadas, que estão sendo 

apresentadas, exclusivamente, com o objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração 

contábil, informações relativas à totalidade das atividades da BB Seguros e sua subsidiária e 

coligadas, BB Corretora, e demais operações relacionadas a seguros, previdência, capitalização 

e corretagem de seguros, independentemente da disposição de sua estrutura societária.  

Com relação à análise da seção 10.5 com base nas de monstrações financeiras 

combinadas, no que se refere a comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo 
emissor: 

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para este 

item. Para maiores informações vide seção 10.5 deste formulário de referência. 

Com relação à análise da seção 10.6 com base nas demonstrações financeiras 

combinadas, no que se refere aos controles internos adotados para assegurar a 

elaboração de demonstrações financeiras confiáveis: 

a. Grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e 

providências adotadas para corrigi-las 

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para este 

item.  

b. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório 

do auditor independente  

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para este 

item.  

Com relação à análise da seção 10.7 com base nas demonstrações financeiras 

combinadas, no que se refere a oferta pública de distribuição de valores mobiliários: 

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para este 

item.  



 

 

Com relação à análise da seção 10.8 com base nas demonstrações financeiras 

combinadas, referente a itens relevantes não evidenciados: 

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para este 

item.  

Com relação à análise da seção 10.9 com base nas demonstrações financeiras 

combinadas, com relação a cada um dos itens não evidenciados: 

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para este 

item.  

Com relação à análise da seção 10.10 com base nas demonstrações financeiras 

combinadas, com relação aos principais elementos do plano de negócios do emissor, 

explorando os seguintes tópicos: 

a. Investimentos 

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para 

estes itens.  

b. Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes 

ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do 

emissor 

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para 

estes itens.  

c. Novos produtos e serviços 

Não se aplica uma análise com base nas demonstrações financeiras combinadas para 

estes itens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


