
 

08/10/2013 – Divulgação de esclarecimentos ao merca do 
 
 
GAE 3728-13 
07 de outubro de 2013 
  
  
BB Seguridade Participações S.A.  
Diretoria de Relações com Investidores 
Sr. Leonardo Giuberti Mattedi 
  
Prezados Senhores, 
  
Em notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 07/10/2013, consta, entre outras 
informações, que: 
  
·         Os produtos de seguros da BB Seguridade atingem hoje 13% da base de correntistas do 
Banco do Brasil, o que equivale a cerca de 4 milhões de clientes; 

·         A meta é mais do que dobrar esse percentual e chegar a 30% da base de clientes em 
cinco anos; 

·         Ainda neste ano a BB Seguridade pretende fechar uma parceria para distribuir seguro 
saúde por meio da BB Corretora, empresa de corretagem que responde por 40% do lucro da 
holding.  

  
Solicitamos esclarecimentos sobre a referida notícia, até 08/10/2013, bem como outras 
informações consideradas importantes. 
  
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e 
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à 
eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – 
SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07. 
  
Atenciosamente 
  
  
Nelson Barroso Ortega 
Gerência de Acompanhamento de Empresas 
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
  
c.c.  CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas 
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários 

 

 

À 
BM&FBovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Fu turos 
Gerência de Acompanhamento de Empresas 
A/C Sr. Nelson Barroso Ortega 

 
Prezado Senhor, 
 
Em cumprimento à Instrução CVM n.º 452/07, relativamente aos questionamentos contidos no 
Ofício GAE 3728-13 de 07 de outubro de 2013, apresentamos as seguintes considerações a 
respeito da notícia veiculada no Jornal Valor Econômico, edição de 07.10.2013: 
 



 

(i) “ Os produtos de seguros da BB Seguridade atingem hoj e 13% da base de 
correntistas do Banco do Brasil, o que equivale a c erca de 4 milhões de clientes”.  

A informação acima considera a penetração dos produtos de Seguridade (Seguros, 
Capitalização e Previdência) na base total de clientes do Banco do Brasil S.A., representando o 
percentual de 13% de forma consolidada, respeitada a proporção por tipo de produto. 

Tal informação, pode ser interpretada pelo que consta do Prospecto Definitivo da Oferta 
Pública de Distribuição Secundária de Ações Odinárias de Emissão da BB Seguridade 
Participações S.A., datado de 25.04.2013, páginas 17/18, no item Crescimento do Percentual 
de Penetração na Base do Banco do Brasil, transcrito a seguir: 

“(...) A parceria com o Banco do Brasil se mantém como prioridade para a BB Seguridade, 
especialmente no sentido de favorecer a expansão do consumo de produtos de seguros, 
previdência aberta e capitalização pela base de clientes do BB, que soma mais de 58 millhões 
(...) 

(...) Os clientes que possuem produtos do ramo Vida, por exemplo, são em torno de 7,7% da 
base do BB. Já em Previdência e Capitalização, a penetração é da ordem de 2,4% e 3,6%, 
respectivamente. O índice no ramo Auto é de 1,5% e em Danos, 1,1%. A Companhia acredita, 
portanto, que há bastante espaço para atuação no sentido de aumentar a posse de produtos 
pelos clientes do Banco (...)”. 

 
(ii) “A meta é mais do que dobrar esse percentual e  chegar a 30% da base de clientes 

em cinco anos”. 

Na realidade ao tratar sobre a exploração da base de clientes, o Senhor Presidente da BB 
Seguridade, Marcelo Labuto, referiu-se ao índice do Bradesco, que é o ‘benchmark’ do 
mercado, possuindo 30% de penetração em sua base de clientes Pessoa Física, informação 
obtida em divulgação apresentada pela Bradesco Seguros e disponibilizada no site1 de RI da 
referida instituição financeira.  

De forma complementar, registra-se que as Principais Estratégias da Companhia foram 
devidamente declaradas no referido Prospecto Definitivo da BB Seguridade Participações, 
páginas 17/18, onde constou que elas seriam: Crescimento do Percentual de Penetração na 
Base do Banco do Brasil; Ampliação do público-alvo; Expansão de Canais de Distribuição; 
Ganho de eficiência por meio de racionalização de processos, dentre outros. 

(iii)  “Ainda neste ano a BB Seguridade pretende di stribuir seguro saúde por meio da 
BB Corretora, empresa de corretagem que responde po r 40% do lucro da Holding”. 

Ressaltamos que o Sr. Presidente Marcelo Labuto não citou data específica de fechamento de 
parceria, mas tão somente informou que a BB Seguridade pretende, no futuro, distribuir seguro 
saúde por meio da BB Corretora como constou no Fato Relevante de 26 de novembro de 2012, 
divulgado ao mercado pelo Banco do Brasil S.A, Controlador da BB Seguridade, nos itens 2.iv 
e 3.3, a seguir transcritos:  

 
“26/11/2012 - BB Seguridade 

 
FATO RELEVANTE 

O Banco do Brasil S.A. (“BB”), em conformidade com o § 4º do artigo 157, da Lei n.º 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, e com a Instrução CVM n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, comunica 
que o Conselho de Administração, em reunião de 23.11.2012, aprovou: (...)  

2. Com a constituição da BB Seguridade, o BB pretende: (...) 

                                                           
1<http://www.bradescori.com.br/site/conteudo/download/Download.aspx?file=%7e%2fuploads%2f6348

> 18311945875000-pdf-versao-final.pdf  



 

(iv) ampliar a atuação da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. (“BB 
Corretora”), que passará a comercializar produtos de terceiros, naqueles ramos em que o BB 
não possui acordos de exclusividade com empresas parceiras, dentro e fora dos canais de 
distribuição do BB. (...) 
 
3. É intenção do BB que a BB Seguridade: (...) 
 
3.3. realize a expansão das operações atuais englobando corretagem de seguros para os 
ramos de planos odontológicos e de saúde, utilizando a rede de distribuição do BB e outros 
canais, inclusive visando atender a não correntistas do Banco. Inicialmente, a BB Seguridade 
não atuará como uma seguradora de saúde, não assumindo, dessa forma, riscos de operações 
de seguro saúde propriamente ditos. (...)” (Grifos Nossos). 

 
Por fim, registre-se que, havendo a divulgação de qualquer parceria relevante ao mercado, a 
Companhia adotará todos os procedimentos legais na forma do §4º do art. 157, da Lei n.º 
6.404/76, bem como em respeito a Instrução CVM n.º 358/2002. 
 
Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, 
registrando nossos protestos de considerada e elevada estima. 

 
Atenciosamente, 
 
Leonardo Giuberti Mattedi 
Diretor de Governança, Finanças e Relações com Investidores 
 


