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RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

Senhor Coordenador-Geral,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201505182, 

apresentamos os resultados dos exames realizados sob atos e consequentes fatos de gestão, 

ocorridos na empresa BB Seguridade Participações S.A. (BB Seguridade). 

 

I - INTRODUÇÃO: 

 

A BB Seguridade é uma holding constituída em 20/12/2012 sob o amparo do artigo 1º 

da Lei 11.908, de 03/03/2009, inicialmente como subsidiária integral do Banco do Brasil, que 

concentra os negócios nos segmentos de seguro, previdência aberta e capitalização por meio 

de parcerias privadas, além de atuar na distribuição, por meio de uma corretora própria. Desde 

a constituição da BB Seguridade, o Banco do Brasil manifestou o interesse de torna-la uma 

companhia de capital aberto. Nesse sentido, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

concedeu à BB Seguridade o registro de companhia aberta Categoria A em 25/04/2013. Logo, 

em 26/04/2013, foi concedido registro da oferta pública inicial (IPO), sendo que as ações da 

BB Seguridade começaram a ser negociadas em bolsa no dia 29/04/2013, listadas no Novo 

Mercado da BM&FBovespa. 
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 A auditoria realizada na BB Seguridade teve como foco avaliar a governança 

corporativa da holding.  

 

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 

governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho 

de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas.  

 

 As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o 

valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e 

contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum.  

 

A seguir será realizado um breve resumo sobre a estrutura de governança da BB 

Seguridade e também das participações societárias. Cabe destacar que a forma de inserção das 

participadas e coligadas da BB Seguridade no mercado e a cultura da holding BB Seguridade 

não foi objeto desta auditoria.  

 

Estrutura de Governança da BB Seguridade 

A BB Seguridade tem o Banco do Brasil como acionista majoritário. O Banco do 

Brasil denomina todas as empresas nas quais detém participação, inclusive a BB Seguridade, 

como Entidades Ligadas ao Banco do Brasil – ELBB. Essas empresas atualmente estão sob a 

responsabilidade regulamentar da Unidade de Governança de Entidades Ligadas – UGE do 

Banco do Brasil. 

 

No tocante às atribuições da UGE, o Relatório nº 201503906 da SFC/DE/DEFAZ - 

Coordenação-Geral de Auditoria da área fazendária, relativo ao exercício de 2014, informa: 

 

“A Unidade Governança de Entidades Ligadas (UGE), conforme a Instrução 

Normativa IN 834, trata da governança das entidades ligadas ao Banco do Brasil, 

destacando-se a partir da gestão dos representantes do BB nas ELBB as seguintes 

atribuições: 
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a) Critérios de participação de representantes do Banco nas Entidades Ligadas; 

b) Sistema de avaliação dos representantes do Banco em Entidades Ligadas; 

c) Processo, normas, rotinas e procedimentos de orientação aos representantes do 

Banco; 

d) Orientação, assessoramento e apoio especializado aos representantes do Banco 

nas Entidades Ligadas.” 

 

Vale destacar que, conquanto acompanhada pela UGE, a BB Seguridade apresenta 

autonomia própria a toda sociedade anônima, gozando de personalidade jurídica de direito 

privado. 

 

As ações da BB Seguridade são listadas no segmento denominado Novo Mercado da 

BM&FBovespa e em ADR Nível 1 na Bolsa de Nova York. No Formulário de Referência 

relativo ao exercício de 2015, a empresa informa ter 33,75% do seu capital negociado nesses 

mercados. 

 

A BB Seguridade apresenta-se como uma holding, ou grupo econômico, haja vista que 

tem como objeto social participar em outras sociedades.  

 

Segundo informado no Formulário de Referência Completo para o exercício de 2015 

publicado pela empresa: 

“O modelo de negócios da BB Seguridade prevê a atuação nos segmentos de seguros, 

resseguros, previdência complementar aberta, capitalização e planos privados de assistência 

odontológica por meio de parcerias estratégicas societárias.” 

 

Observe-se que BB Seguridade é controladora integral da BB Seguros Participações 

S.A. e da BB Cor Participações S.A., sendo as duas empresas não operacionais. 

 

Por sua vez, a BB Seguros participa das seguintes sociedades: 

a) BB MAPFRE SH1 Participações S.A,  

b) MAPFRE BB SH2 Participações S.A,  

c) Brasilprev Seguros e Previdência S.A,  

d) Brasilcap Capitalização S/A,  
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e) Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A. e  

f) IRB - Brasil Resseguros S.A. 

 

A BB Cor Participações, por seu lado, controla a empresa operacional BB Corretora 

de Seguros e Administradora de Bens S.A. 

 

A estrutura societária da empresa pode ser observada conforme segue: 

 

A BB Seguridade adota o modelo de negócio denominado "bancassurance".  De fato 

lê-se na página de Relações com Investidores - RI da empresa o seguinte: “Resultado de 

reorganizações societárias empreendidas desde 2008, a BB Seguridade viabiliza modelo de 

atuação conhecido como “bancassurance”, que consiste na parceria ou relação entre um 

banco e uma companhia de seguros, em que o banco atua como distribuidor dos produtos de 

seguridade”. 

 

A distribuição de produtos de seguros, previdência, capitalização e assistência 

odontológica das coligadas da BB Seguridade no canal bancário do Banco do Brasil, se dá por 

meio da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. 
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Por fim, a Companhia apresenta as seguintes peculiaridades que, no entendimento 

desta auditoria, condicionam seu padrão de governança.  

 

• A estrutura piramidal da holding. A BB Seguridade apresenta uma estrutura de 

controle em quatro níveis, em que no segundo nível a Entidade controla integralmente duas 

empresas – a BB Seguros e a BB Cor. No terceiro nível, além das empresas operacionais BB 

Corretora, Brasilprev, Brasilcap, IRB e Brasildental, encontram-se duas holdings BB 

MAPFRE SH1 Participações S.A. e MAPFRE BB SH2 Participações S.A – que controlam as 

empresas operacionais do ramo de seguros, que, nessa concepção formariam o quarto nível.  

• A inserção da BB Seguridade em uma estrutura de controle maior e mais 

complexa, ou seja, concomitantemente  é controlada pelo Banco do Brasil  ao mesmo tempo 

que controla por meio de participação no capital social as empresas informadas acima. 

• A natureza de empresas reguladas das companhias com as quais mantém 

relação de controle. Observa-se que, de um lado, a BB Seguridade é controlada por uma 

empresa bancária (Banco do Brasil) que está sujeito à regulação prudencial do Banco Central 

do Brasil (BCB). Por outro lado, empresas da estrutura da BB Seguridade e suas participações 

são reguladas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e/ou pela Agencia 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Dessa forma, sendo uma holding não operacional, a 

BB Seguridade não se submete à regulação prudencial de nenhum desses órgãos.  

  

Governança das Participações Societárias 

A governança das participações societárias inclui procedimentos adotados pelos 

detentores da maioria do capital votante com o fito de controlar as participações. Esse 

controle se insere no processo de coordenação das atividades das controladas e coligadas. De 

ordinário, tal coordenação e seu controle se baseiam na visão estratégica adotada pelo grupo. 

 

As técnicas de controle, no caso particular das participações, devem possibilitar aos 

controladores, em caso de sinais prévios insatisfatórios, tomar medidas corretivas apropriadas 

e tempestivas. 

 

As principais técnicas de controle utilizadas pelas empresas para monitoramento de 

suas subsidiárias de acordo com as boas práticas estabelecidas são:  
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(a) O estabelecimento de regras operacionais e administrativas e de instrumentos 

específicos de controles instituídos com o objetivo de determinar a conveniente distribuição, 

valor e volume de fluxos financeiros e materiais entre as empresas do grupo;  

(b) A definição das alçadas de decisão, seu escopo e a composição dos órgãos 

responsáveis por essas decisões. Tal estrutura fica incumbida para tomar decisões sobre os 

itens de gestão considerados relevantes estrategicamente para as empresas do grupo;  

(c) A definição e estruturação dos principais fluxos de informação entre as empresas 

do grupo; e 

(d) O sistema formal de hierarquias originário da estrutura representada graficamente 

pelo organograma do grupo. 

 

A BB Seguridade faz em diferentes proporções uso dessas modalidades de controle. 

 

Destaque-se que subjacente aos procedimentos elencados acima, há componentes 

sistêmicos de controles, que podem ser denominados de estruturais. Esses procedimentos 

dividem-se em duas abordagens, quais sejam: 

• A abordagem de Mercado, em que a controladora considera vantajoso para fins 

de controle que a controlada direta ou indireta opere no mercado com o máximo de autonomia 

possível. Essa situação faz com que a empresa seja compelida a competir obedecendo aos 

parâmetros operacionais e financeiros de suas concorrentes. Nesse caso a controladora poupa 

recursos tanto pela diminuição do seu controle direto, quanto pelo gerenciamento mais 

eficientes dos custos associados a esse controle. 

• A abordagem cultural, que é entendida por muitos como a mais relevante, 

consubstancia-se por intermédio do processo de socialização e subsequente internalização dos 

valores e perspectivas do grupo pelos integrantes das controladas e coligadas. 

 

II – ESCOPO DO TRABALHO 

Os trabalhos foram realizados na Unidade Gestora em Brasília/DF, no período de 

03/11/2015 a 31/05/2016, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço 

público federal. 

 Nenhuma restrição foi imposta aos nossos trabalhos. O escopo do trabalho foi avaliar a 

Governança corporativa dentro da empresa (holding) BB Seguridade Participações S/A., não 
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tendo sido avaliadas as atividades operacionais, e nem de governança realizadas no âmbito de 

suas empresas controladas e coligadas.  

 

Assim, esta auditoria considerou o Estatuto da BB Seguridade, Regimentos Internos e 

Políticas da empresa, bem como informações disponibilizadas no website da BB Seguridade. 

Assim, além das boas práticas de governança corporativa estabelecidas pelas leis que regem a 

matéria, pelo IBGC e pelo Regulamento do Novo Mercado, foram levadas em conta como 

subsídio para análises, as práticas adotadas e recomendadas em outras organizações, as quais 

foram utilizadas como benchmarking. 

 

Dessa forma, foram objetos de avaliação a estrutura de governança, a governança de 

riscos e da estratégia da BB Seguridade, a atuação da Companhia na governança de suas 

participadas, a dinâmica dos órgãos colegiados da alta administração, e a transparência das 

informações. 

 

III – RESULTADO DOS EXAMES 

 

1. GOVERNANÇA DAS PARTICIPADAS 

1.1 Constatação 

A BB Seguridade não apresenta no sítio na internet detalhamento dos 

procedimentos de supervisão adotados para acompanhar a gestão estratégica e 

operacional das participadas, nem do nível de autonomia dessas empresas em itens 

básicos para suas gestões. 

 

Fato 

Não foram encontradas evidências de que a BB Seguridade disponibilize ao público 

em geral, nos canais e mídias usuais de comunicação com o mercado, informações 

descrevendo sumariamente os (a) procedimentos de supervisão adotados para acompanhar a 

gestão financeira, estratégica e operacional das participadas e coligadas e o (b) nível de 

autonomia das participações em itens básicos para estas gestões. 

 

Foi solicitado à BB Seguridade informar as razões para a não publicação de 

informações que, respeitando o sigilo comercial, sejam relevantes ao esclarecimento do 
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público externo sobre a (a) forma de acompanhamento das participações realizado pela BB 

Seguridade, assim como o (b) nível de autonomia concedido às participações pela Empresa, 

em especial, mas não exaustivamente, nas seguintes áreas: 

a) Finanças: nos processos entre holding e participadas nas questões de monitoramento 

da gestão de riscos das participadas. 

b) Estratégia: nos procedimentos de busca de alinhamento no âmbito da holding entre 

a BB Seguridade e as participadas nas questões de planejamento estratégico. 

c) Operacional: o grau de autonomia para a execução da gestão operacional nos 

processos ligados ao seu objeto social. 

 

Causa 

A BB Seguridade segue prática generalizada de mercado de não considerar como 

relevante a disponibilização nos canais e mídias usuais de informações mais detalhadas no 

tocante à sistemática de monitoramento e controle de controladoras e coligadas. 

 

Manifestação da Unidade Auditada 

“a Companhia adota o Formulário de Referência, regulamentado 

pela CVM 480/2009, como repositório principal de divulgação de 

informações. Referida prática baseia-se na diretriz de consolidação de um 

documento único baseado nos moldes do modelo regulatório brasileiro por 

se tratar de uma companhia de capital aberto”. 

 

Acrescentou, ainda, em sua conclusão: 

“[o] Formulário de Referência é utilizado usualmente por 

acionistas, investidores, analistas, clientes, fornecedores e demais públicos 

das companhias de capital aberto como repositório oficial de informações 

da empresa, que permite aos investidores e potenciais investidores tomar 

decisões de compra, venda ou manutenção de posições a partir do 

fornecimento de informações disponibilizadas simultaneamente para todos, 

assegurando o tratamento equitativo ao mercado. Entendemos que as 

informações constantes das seções 4, 6 e 7 do Formulário de Referência já 

atendem as demandas do público externo”. 
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Posterior à reunião de busca conjunta de soluções datada de 15 de julho de 2016 e em 

vista das discussões ali realizada, assim se pronunciou a Empresa por meio de expediente 

datado de 22 de julho de 2016: 

“A holding exerce a governança de suas sociedades coligadas por meio de 

participação em conselhos de administração e fiscais, bem como em comitês técnicos 

de assessoramento. Isto posto, conforme comentado em nossa reunião de 15.07.2016, 

no que se refere ao detalhamento dos procedimentos adotados, entendemos que a 

dificuldade reside em distinguir o que pode ser divulgado, do que não pode, por 

envolver informações de caráter sigiloso, quer porque decorrentes de disposições 

contidas em acordo de acionistas protegidos por cláusula de confidencialidade, quer 

porque digam respeito a aspectos estratégicos da relação com as coligadas.” 

 

Relativamente ao monitoramento dos riscos financeiros das participadas informa a BB 

Seguridade que “a recomendação de divulgação já se encontra contemplada na recentemente 

publicada Política de Gestão de Riscos, bem como no Formulário de Referência 2015-2016, 

e ainda, nas Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras”.  

E complementa informando que “[a] Política de Gestão de Riscos é divulgada ao 

mercado e contém diretrizes sob a ótica de gestão de riscos (no âmbito da holding e 

controladas) e governança de riscos (no âmbito das coligadas). A mesma Política segrega a 

forma de atuação e os mecanismos de monitoramento de riscos relevantes em suas 

controladas e coligadas. ” 

  No que diz respeito à busca de alinhamento entre a holding e as coligadas no âmbito 

do planejamento estratégico a Empresa se pronunciou alertando para a possibilidade de que “a 

divulgação de um detalhamento maior do modo como essas discussões ocorrem em cada uma 

das coligadas, poderia dar indicativos de determinadas dimensões do foco estratégico da BB 

Seguridade em cada ramo de atuação(...) que eventualmente poderiam expor a Companhia 

perante a concorrência. ” 

Segue ainda afirmando que, a despeito do observado na transcrição acima, 

“concordamos em parte com a percepção da CGU sobre o tema, entendendo contudo que 

melhor seria contemplar as premissas e mecanismos adotados para alinhamento entre a 

holding e coligadas relativamente ao planejamento estratégico, na própria Política de 

Governança, objeto aliás, de recomendação da própria CGU neste relatório(...). ” 

Por fim, quanto à descrição do grau de autonomia para a execução da gestão 

operacional das coligadas a Empresa entende ser tal detalhamento, se apresentaria complexo 

“dada a complexidade do nosso modelo de atuação” envolvendo “a explicitação de 

determinados aspectos comerciais relativos principalmente às relações entre cada uma das 
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coligadas, a BB Corretora e o Banco do Brasil, que poderiam revelar aspectos da estratégia 

comercial do grupo. ” 

Tendo em vista as observações acima, a Empresa mostra-se capaz de “[d]ivulgar, por 

intermédio de Política de Governança (a ser elaborada conforme recomendação constante do 

item seguinte do presente relatório), (...) as premissas e os mecanismos adotados para 

promover o alinhamento entre a holding e controladas e coligadas relativamente ao 

planejamento estratégico(...).” 

Análise do Controle Interno 

Entende-se que BB Seguridade segue a prática do mercado que, em geral, não tem 

considerado relevante informar a partir de certo nível de detalhamento sobre as atividades de 

monitoramento das controladoras em suas participações. 

 

Nota-se que essa prática, comum entre grupos de empresas em geral e não só entre 

aqueles atuantes no Brasil, tem sido questionada no meio acadêmico e por partes interessadas 

atuantes no mercado, dado o seu potencial impacto sobre o patrimônio do grupo. 

 

Em vista da resposta da BB Seguridade, segue a análise seguinte. 

 

Observa a Empresa no Formulário de Referência Completo de 2015 no tocante à 

gestão de riscos das coligadas: 

"(b) estratégia de proteção patrimonial (hedge)” 

“A Administração da BB Seguridade adota política conservadora no 

seu processo de gerenciamento de riscos. Conforme citado no item 5.1, os 

riscos estão concentrados principalmente nas empresas coligadas, onde são 

aplicadas políticas rígidas de controle e estratégias previamente 

estabelecidas e aprovadas internamente por cada empresa, com avaliação 

prévia por seus Comitês Financeiros e/ou de Investimentos." 

Mais adiante no Formulário de Referência, a respeito de sua gestão de riscos 

“4.2 - Comentários sobre expectativas de alterações na exposição 

aos fatores de Risco” 

“A Companhia tem como prática a análise constante dos riscos aos 

quais está exposta e que possam afetar seus negócios, sua situação 

financeira e os resultados de suas operações de forma adversa. A 

Companhia está constantemente monitorando mudanças no cenário 
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macroeconômico e setorial que possam influenciar suas atividades, através 

do acompanhamento dos principais indicadores de desempenho.” 

 

Observa-se que há comentários sobre a gestão de riscos das Coligadas e da própria BB 

Seguridade, mas não há esclarecimentos com qualquer nível de profundidade sobre a interface 

relevante entre a Empresa e suas Participadas, que expresse a forma de monitoramento e 

controle de riscos daquela sobre essas Entidades Coligadas. 

 

No tocante ao detalhamento das atividades e mecanismos de busca de alinhamento 

estratégico entre a Empresa e suas Coligadas, o que há de mais de detalhes que se encontram 

no Formulário de Referência apresentam-se abaixo: 

“Mudanças na alta administração da Companhia e a eventual 

dificuldade para atrair e repor pessoal qualificado podem afetar 

adversamente seus negócios e resultados. A Companhia depende da 

capacidade, experiência e qualificação profissional da sua alta 

administração, para a implementação de sua estratégia nos setores de sua 

atuação e de suas controladas e coligadas (...).” 

 

Entende-se que o trecho acima apresenta uma situação circunstancial e que não 

esclarece sobre as atividades e mecanismos de busca de alinhamento estratégico da Holding. 

 

Os dois trechos a seguir se complementam, pois expressam a limitação estrutural no 

modelo de controle adotado pela Empresa, ao mesmo tempo em que indica qual o mecanismo 

de que faz uso a Empresa para compensar tal limitação. Note-se que o contido nas 

transcrições esclarece ao menos um ponto relevante sobre a questão de como a BB 

Seguridade busca induzir o alinhamento desejado de suas coligadas. 

“A BB Seguridade não detém o controle de suas coligadas, não 

podendo garantir a implementação de suas estratégias em relação a 

produtos, processos e comercialização, nem o percentual de remuneração 

aos acionistas acima do previsto em acordo de acionistas”. 

 

“No entanto, os acordos de parcerias e de acionistas da Companhia 

com os seus parceiros e a participação efetiva da BB Seguridade nos 
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órgãos de governança de suas coligadas atuam na solução de eventuais 

conflitos e funcionam como mitigadores para os riscos de não 

implementação de suas estratégias”. 

 

Observa-se no trecho abaixo que a Empresa se refere à participação ativa na 

definição das estratégias comerciais, e nada mais é acrescentado no seguimento do texto 

do Formulário de Referência. 

“7.1 - Descrição sumária das atividades desenvolvidas pela BB 

Seguridade - Visão Geral (...) a Companhia administra as participações 

societárias anteriormente detidas diretamente por seu controlador em 

sociedades holding e, indiretamente, em empresas operacionais que atuam 

nos segmentos de seguros, resseguros, previdência complementar aberta, 

capitalização, planos privados de assistência odontológica e corretagem de 

seguros. Além disso, participa ativamente da definição das estratégias de 

desenvolvimento, comercialização e pós-venda dos produtos e serviços das 

empresas operacionais. (Grifo nosso) 

 

Os conteúdos acima apresentados são pertinentes. Entretanto, igualmente relevante é 

complementar essas informações com a descrição do modo pelo qual se dá o 

acompanhamento das controladas e coligadas, para melhor demonstração das afirmações 

acima. 

 

No tocante às demonstrações contábeis também não se encontrou descrição do modo 

como se dá o acompanhamento para o exercício encerrado em 31.12.2015 relativamente às 

dimensões estratégicas e operacional da parte da Entidade. 

 

 Quanto ao acompanhamento das controladas e coligadas no que respeita à dimensão 

financeira, o máximo que é informado nas demonstrações contábeis sobre a interação entre a BB 

Seguridade e as mesmas participadas é transcrito abaixo: 

“A Companhia possui política específica para investimentos financeiros, aplicável 

às suas controladas, onde estão estabelecidos os critérios referentes à natureza e 

riscos aceitáveis para alocação de recursos. A política vigente permite a aplicação 

de recursos apenas em ativos de renda fixa e, no caso de títulos privados, a 

contraparte deve possuir no mínimo classificação de rating "grau de 
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investimento", emitida por pelo menos umas das seguintes agências: Moody's, 

Standard & Poor's e Fitch Ratings. A aplicação em instrumentos derivativos é 

vedada, exceto quando explicitamente aprovada em mandatos de gestão e com o 

propósito único de proteção (hedge). ” 

 

E ainda no mesmo demonstrativo: 

 

“A exemplo do que acontece na BB Seguridade e suas controladas, as sociedades 

coligadas da Companhia apresentam estruturas segregadas e com independência 

para a gestão de riscos. ”  

“Neste contexto, embora a BB Seguridade possua gestão de risco distinta, há uma 

uniformidade entre as práticas, a fim de assegurar critérios consistentes. Além 

disso, como mecanismo de governança para a gestão de riscos, a BB Seguridade 

indica representantes em comitês voltados para a gestão financeira e de riscos nas 

sociedades coligadas. ” 

 

Observe-se, entretanto, que a primeira transcrição informa sobre a especificidade da 

política, mas não esclarece sobre acompanhamento da mesma. No que diz respeito aos dois 

últimos parágrafos copiados destaque-se a informação que “há uniformidade entre as práticas” 

no tocante à gestão de risco, o que sugere algum tipo de acompanhamento, conquanto não 

explicitado. Conclui-se a partir dos textos transcritos e destas observações que, também nas 

demonstrações, não é descrito sistemática de acompanhamento realizado pela Empresa. 

 

No sítio da Entidade também não foi encontrada referência ao modo de 

acompanhamento das controladas e coligadas da parte da BB Seguridade. 

 

Não há, nos meios de comunicação ao público, disponibilizados pela BB Seguridade, 

informações não sigilosas e com a abrangência necessária, descrevendo o escopo e o nível 

de acompanhamento da Empresa a aspectos relevantes das gestões financeiras, estratégicas e 

operacionais de suas controladas e coligadas.  

 

Também não é comunicada a divisão de atribuições entre a BB Seguridade e as 

participações em processos básicos das gestões financeiras, estratégicas e operacionais 
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relevantes tanto às controladas (participações) diretas e indiretas quanto às operações da 

holding. 

 

Objetivando reforçar esse entendimento, cabe destacar os pontos de vista sob as óticas 

conceitual e das políticas vigentes na BB Seguridade.  

 

Ponto de vista conceitual 

Sob o ponto de vista conceitual, entende-se que o detalhamento porquanto sóbrio e 

respeitando o sigilo comercial, sobre a (a) forma de acompanhamento realizada pela BB 

Seguridade, assim como o (b) nível de autonomia concedido às participações pela Empresa 

representa melhoras significativas em dois pilares da governança corporativa, quais sejam, na 

transparência e na equidade. 

• No tocante à transparência, o IBGC observa que "mais do que a 

obrigação de informar é o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as 

informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por 

disposições de leis ou regulamentos".  

• No mesmo sentido, o IBGC caracteriza a equidade como o "tratamento 

justo de todos os sócios e demais partes interessadas".  

 

Observe-se que, via de regra, uma gestão gerencialmente ineficiente nas participações 

pode impactar de maneira significativa em sua estabilidade e desempenho vindo a refletir em 

suas controladoras. Cite-se como exemplo a responsabilização solidária que a controladora 

está sujeita, conforme previsto no § 2º do Art 4º da Lei 12.846, de 01 de agosto de 2013, para 

atos contra a administração pública. Por outro, constata-se boa correlação entre resultados 

financeiros, estratégicos e operacionais e a estrutura de governança adotada. 

 

Os riscos apontados no parágrafo imediatamente acima no que toca à possibilidade de 

deficiências em processos de gestão da holding sobre suas participações reduzem-se com mais 

transparência de informações às partes interessadas, dimensão importante da governança 

adequada. 

 

Em vista das observações acima, no tocante à disponibilização de informações, pode-

se garantir que: 
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i. são relevantes para conhecimento pelo mercado em geral das atividades das 

holdings nas participações relativamente à gestão. 

ii. são nomeadamente importantes a investidores quando, ao menos, uma das 

entidades que compõem o conglomerado têm ações negociadas em bolsa.  

 

Ponto de vista das políticas vigentes na BB Seguridade 

Quanto ao ponto de vista das políticas vigentes na BB Seguridade, o Código de 

Governança da holding, no tocante à transparência, compromete-se a considerar toda 

informação passível de divulgação, exceto a de caráter restrito, que coloque em risco a 

atividade e a imagem institucional, ou a que esteja protegida por lei (Código de Ética, item 

4.3). 

Conforme a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da BB Seguridade: 

“A BB Seguridade Participações S.A. pauta a divulgação de 

informações ao mercado, com base nas necessidades de usuários externos 

para fins de decisões de natureza econômica, em aderência às exigências 

dos órgãos reguladores e fiscalizadores. As informações são prestadas com 

qualidade, transparência, veracidade, completeza, consistência, equidade e 

tempestividade, respeitados os mais altos padrões de governança 

corporativa.” 

 

Finalmente no Código de Ética da Empresa, em seu item 4 – Acionistas, 

Investidores e Credores, leem-se: 

“4.2 Somos transparentes e ágeis no fornecimento de informações aos 

acionistas, aos investidores e aos credores. 

4.3 Consideramos toda informação passível de divulgação, exceto a de 

caráter restrito que coloca em risco o desempenho e a imagem 

institucional, ou que está protegida por lei.” 

 

Conclusão 

Diante do exposto, entende-se, no que trata especificamente à BB Seguridade em sua 

relação com controladas e coligadas, que as informações disponibilizadas ao público devem 

basear-se nos seguintes princípios: 
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- Apresentar atributos de bom disclosure, quais sejam, a tempestividade, 

confiabilidade, relevância e suficiência. 

- Levar em consideração os interesses e expectativas dos sócios, conforme definidos 

nos acordos de acionistas. 

- Respeitar o sigilo comercial e as políticas internas de divulgação de informações. 

 

Recomendação 1 

Estabelecer, por intermédio de Política de Governança, respeitando o sigilo comercial 

e as políticas internas de divulgação de informações: 

a) As premissas e os mecanismos adotados para promover o alinhamento entre a 

holding e as controladas e coligadas relativamente ao planejamento estratégico, bem como, 

b) A descrição do grau de autonomia das coligadas para a execução de sua gestão 

operacional. ” 

 

Recomendação 2 

Estabelecer em normativo interno determinação explícita de inserção das informações 

conforme redação da recomendação 1 acima no sítio da Empresa. 

 

1.2 Constatação 

As políticas da BB Seguridade que norteiam a governança de suas controladas e 

coligadas são incompletas no tocante à instituição dos princípios gerais a serem 

adotados.  

 

Fato 

As políticas e seus correlatos vigentes na BB Seguridade são: 

i. a Política de Gestão de Riscos,  

ii. a Política de Transações com Partes Relacionadas,  

iii. a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante,  

iv. a  Política de Segurança da Informação, 

v. Carta de Princípios de Responsabilidade Socioambiental 

vi. Política de Investimento Financeiro, 

vii. Política de Investimento Estratégico e 

viii. Código de Ética. 
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Observe-se que entre as políticas publicadas pela BB Seguridade, nenhuma é exclusiva 

às participações diretas e indiretas. Importante ressaltar que os temas tratados nessas políticas 

não são exaustivos do ponto de vista dos tópicos relevantes à governança das participações 

diretas e indiretas.  

   

Nestes termos analisaram-se as políticas ou correlatos, acima relacionadas, exceto a de 

investimento estratégico, procurando-se caracterizar a extensão desses documentos para as 

empresas participadas pela BB Seguridade. 

 

Seguem as menções sobre cinco dessas políticas no tocante a sua extensão às 

controladas e coligadas: 

• a Política de Transações com Partes Relacionadas no item 1.1 - intitulado 

"Objetivo", fazendo referência à abrangência de aplicação da Política, menciona o 

termo "controlada". Já no item 4.2 (a), quando relaciona as competências do Comitê de 

Transações de Partes Relacionadas, inclui a atribuição deste Colegiado de aprovar 

previamente contratos, inclusive, quando umas das partes são "suas subsidiárias diretas 

e indiretas". 

• a Política de Gestão de Riscos. A versão da política vigente durante a fase 

inicial dos trabalhos de auditoria foi considerada, por esta equipe, pela perspectiva de 

acompanhamento das controladas e coligadas. No entanto, a Companhia comunicou que 

tal política estava em fase de revisão e a nova versão vigente foi submetida para análise, 

sendo considerada, por esta equipe, como adequada. 

• a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante também faz referência às 

empresas controladas e coligadas à BB Seguridade como mostrados nos dois trechos 

abaixo apresentados: 

"A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante disciplina, no 

âmbito da BB Seguridade e suas empresas controladas, a 

divulgação de informações que, por sua natureza, possam influir 

em ato ou fato relevante." 

e 

"As instruções da BB Seguridade que regulamentam a divulgação 

de ato ou fato relevante são do conhecimento dos administradores 
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de suas empresas coligadas e controladas e das entidades 

vinculadas." 

 

Especificamente sobre a abrangência dessa Política, a redação não estende sua aplicação 

às coligadas, conforme se lê no primeiro trecho transcrito acima. O mesmo pode se dizer do 

segundo, conquanto use a expressão “empresas coligadas e controladas e das entidades 

vinculadas”. 

 

• a Política de Segurança de Informação afirma que a mesma "se aplica à BB 

Seguridade e orienta suas Sociedades Controladas do Consolidado Econômico-

Financeiro, observadas as particularidades dessas Controladas." 

 

A respeito dessa proposição destaquem-se dois pontos:  

a) O documento informa que a sua aplicabilidade às “Sociedades Controladas do 

Consolidado Econômico-Financeiro” dá-se como instrumento de orientação. 

b) Por outro lado, a expressão “Sociedades Controladas do Consolidado Econômico-

Financeiro” mostra-se genérica, dificultando ao leitor que não disponha da lista 

das empresas do Conef-BB compará-las em um segundo momento com as 

controladas e coligadas da Holding BB Seguridade. 

 

Para esclarecimento, o conglomerado econômico-financeiro – Conef é formado pelas 

participações das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BCB em empresas 

localizadas no País e no exterior. Essas participações podem ser controladas direta ou 

indiretamente, isoladamente ou em conjunto com outros sócios, inclusive em função da 

existência de acordos de votos. O conceito do Conef é necessário para a elaboração 

consolidada das demonstrações financeiras da parte das instituições financeiras.  

 

O importante a destacar nesse caso é que as participações inclusas no Conef devem 

assegurar à instituição financeira, no tocante ao direito de voto, isolada ou cumulativamente 

(Res. 2.723/2000, art. 3º, I/IV; Res. 2.743/2000, art. 1º): a) preponderância nas deliberações 

sociais; b) poder de eleger ou destituir a maioria dos administradores; c) controle operacional 

efetivo, caracterizado pela administração ou gerência comum; e d) controle societário 

representado pelo somatório das participações detidas pela instituição, independentemente do 
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percentual, com as de titularidade de seus administradores, controladores e empresas ligadas, 

bem como aquelas adquiridas, direta ou indiretamente, por intermédio de fundos de 

investimento. 

 

A partir da definição do Conef, constata-se que a política se dirige às controladas 

integrais da BB Seguridade. 

 

• Carta de Princípios de Responsabilidade Socioambiental. Essa Carta apresenta a 

seguinte introdução: 

“A BB Seguridade Participações S.A. (“BB Seguridade”), em linha com as 

práticas adotadas pelas demais sociedades integrantes do Grupo Banco do 

Brasil, norteará suas ações voltadas à comunidade e ao meio ambiente, em 

todos os níveis de gestão, segundo princípios de responsabilidade 

socioambiental.” 

 

Nota-se, a partir da redação acima transcrita, que a Carta não define explicitamente 

em sua abrangência as participações controladas e coligadas detidas pela BB Seguridade. A 

expressão "em linha com as práticas adotadas pelas demais sociedades integrantes do Grupo" 

não deixa claro o papel da Empresa na tarefa de induzir suas coligadas e controladas a boas 

práticas de governança na temática da responsabilidade socioambiental. 

 

Constatou-se, no que diz respeito às controladas e coligadas, a inexistência de 

políticas tratando dos temas de (a) liderança, independência e responsabilidades dos membros 

do CA, (b) avaliação do CA, dos Conselheiros e do Diretor Presidente ou cargo equivalente, 

(c) remuneração de diretores e conselheiros e (d) auditoria, controles internos e qualidade e 

integridade das informações contábeis e financeiras. 

 

O documento mais próximo às políticas faltantes, conforme referida no parágrafo 

anterior, seria o Guia do Conselheiro de Representantes do BB nos Conselhos de 

Administração das ELBB que segundo apresentação contida na sua página informa que: 

 

Este guia foi elaborado pela Unidade Governança de Entidades Ligadas – 

UGE, com base na legislação, normas e códigos de melhores práticas 
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vigentes e visa orientar os representantes indicados pelo BB nos conselhos 

de empresas participadas no Brasil.  

 

Entretanto, entende-se que esse documento não é sucedâneo às políticas informadas 

acima, pois: 

a) destina-se aos representantes do BB; 

b) o conteúdo apesar de relevante reveste-se de caráter informativo aos agentes de 

governança. 

 

Dessa forma, solicitou-se a disponibilização dos os seguintes documentos: 

a) A política de governança das controladas e coligadas vigente em 31.12.2015 e 

aprovada pelo CA. 

b) A política de monitoramento das atividades das coligadas vigente em 31.12.2015 

e aprovada pelo CA. 

 

Causa 

Atualmente a BB Seguridade está revisando operacional e normativamente a 

estrutura de suas unidades internas, inclusive a unidade responsável pelo acompanhamento 

das participações. 

  

Manifestação da Unidade Auditada 

“[c]om relação aos itens(...) informamos que a Companhia não possui 

política formalizada de governança das controladas e coligadas, bem como 

de monitoramento das atividades das controladas e coligadas, 

especificamente. Cabe assinalar, entretanto, que as atuais Políticas de 

Transações com Partes Relacionadas, de Investimento Estratégicos e de 

Gestão de Riscos, tratam, em itens próprios, das questões relativas à 

governança e gestão das controladas e coligadas." 

 

Análise do Controle Interno 

As políticas de governança devem tratar abrangentemente dos temas que se 

entendem pertinentes no contexto dos processos críticos ligados à estrutura operacional de 

uma holding. 
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Governança de subsidiárias - panorama 

A questão da qualidade da governança das participadas, independente do percentual 

de participação, tem sido parte, embora pequena, de discussão acadêmica e de consultoria, 

entre outros motivos pelos seguintes pontos: 

• o impacto, em termos de riscos, das atividades de empreendimentos de 

qualquer natureza jurídica controlados direta ou indiretamente, majoritária ou 

minoritariamente, sobre a integridade patrimonial e a marca das controladoras; 

• os ganhos de valor nas ações das controladoras, pela melhoria de gestão e 

governança nos processos de empreendimentos controlados direta ou indiretamente, 

majoritária ou minoritariamente e pelos efeitos positivos sobre a integridade patrimonial tanto 

da holding quanto do controlador e sobre a marca das controladoras. 

  

Posta essa situação, o ponto inicial para aperfeiçoamento da governança é a 

constituição de uma estrutura de monitoramento das participações. Subjaz a essa estrutura, 

políticas bem definidas de governança incluindo principalmente alguns temas chaves, quais 

sejam: 

• As atribuições, responsabilidades e meios postos a serviço dos agentes de 

governança, 

• Gerenciamento de riscos, auditoria e controles internos, 

• Planejamento estratégico,  

• Fluxos de informação entre subsidiárias e controladoras e  

• Princípios norteadores de ética e sustentabilidade socioambiental. 

 

Governança de subsidiárias - vantagens 

Apresentam-se a seguir alguns argumentos que justificam a introdução de uma 

política de governança. 

 

1. Transparência 

A explicitação de como a Empresa se guia nos temas de governança no contexto das 

suas participações melhora a transparência tanto ao público interno quanto externo à 

organização.  
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2. Aperfeiçoamento do Alinhamento Operacional e Estratégico 

A introdução de política governança em temas relevantes entre a Controladora e suas 

controladas e coligadas colabora para a melhoria do alinhamento estratégico e operacional 

entre as empresas.  

 

3. Prestação de contas 

A política de governança colabora no estabelecimento da linha de reporte definida 

por temas entre as participações diretas e indiretas e a BB Seguridade.  

 

4. Precisão das atribuições dos agentes de governança 

A política permite que os agentes de governança tenham mais claros os seus direitos, 

deveres e as responsabilidades nos órgãos de administração e gestão das participadas. 

Entende-se útil como parametrizador, principalmente nas ações e decisões que devem ser 

tomadas rotineiramente, que não se incluem no contexto das reuniões prévias e acordos de 

acionistas. 

 

Recomendação 1 

Confeccionar e aprovar, por meio da instância competente, uma política de 

governança das controladas e coligadas que, completando as já existentes e considerando o 

respeito aos direitos dos outros sócios e a autonomia das controladas e coligadas, contemplem 

os temas de: 

• Liderança, independência e responsabilidades dos membros do CA,  

• Avaliação do CA, dos Conselheiros e do Diretor Presidente ou cargo 

equivalente,  

• Remuneração de diretores e conselheiros e  

• Auditoria, controles internos; 

• Alinhamento do planejamento estratégico no tocante aos mecanismos a serem 

adotados para promover o alinhamento entre a holding e as controladas e coligadas; e 

• Autonomia das coligadas desejada relativo à execução da sua gestão 

operacional. 

 

Recomendação 2  

Relativamente à Carta de Princípios de Responsabilidade Socioambiental: 
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a) explicitar sua abrangência às controladas, 

b) incluir no texto da Carta, por intermédio dos canais de governança apropriados 

a busca da extensão de seus princípios às políticas e normas das coligadas, 

respeitando os direitos dos outros sócios e autonomia operacional das mesmas. 

 

Recomendação 3  

Padronizar na redação das políticas vigentes, para fins de desambiguação, em 

especial: 

• Utilizar de termo padronizado quando da referência às empresas controladas no 

texto, a exemplo de "controladas e coligadas",  

• Apresentar objetivamente a extensão da política, ou seja, se apenas refere-se à 

BB Seguridade ou à BB Seguridade e controladas e/ou coligadas. 

• Esclarecer na redação a natureza da extensão a controladas e/ou coligadas: 

impositiva ou orientadora. 

 

1.3 Constatação 

A BB Seguridade não possui normativo de caráter estratégico que disponha sobre 

o fluxo das informações relativas a temas específicos, necessários ao acompanhamento e 

controle das empresas coligadas. 

 

Fato 

Em vista do acesso desta equipe de auditoria às atas do Conselho de Administração 

(CA), tomou-se conhecimento dos seguintes relatórios consolidados, encaminhados àquele 

Colegiado: 

a) Sumário de Atividades da Auditoria Interna das Empresas Coligadas,  

b) Apresentação do Desempenho Econômico-Financeiro da BB Seguridade e suas 

Coligadas 

c) Acompanhamento dos Negócios visão Comercial - Canal Bancário e Canal Corretor. 

 

Tendo em vista que os documentos anteriormente mencionados não foram considerados 

suficientes para atender à necessidade de haver normativo de caráter estratégico que disponha 

sobre o fluxo das informações relativas a temas específicos, necessários ao acompanhamento 

e controle das empresas coligadas, foi solicitado à empresa: 
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i. os manuais ou sucedâneos que tratam da operacionalização das diretrizes 

relativamente à gestão das controladas e coligadas no tocante ao controle e acompanhamento 

aprovados pelo CA,  

ii. a política de governança das controladas e coligadas vigente em 31.12.2015 e 

aprovada pelo CA e  

iii. a política de monitoramento das atividades das coligadas vigente em 

31.12.2015 e aprovada pelo CA. 

 

A Empresa, relativamente ao item - i assim se pronunciou: 

"(...) informamos que os mesmos deverão ser elaborados tão logo concluídos os processos de 

mapeamento e revisão de processos, em andamento sob a coordenação do Escritório de 

Projetos e Processos da BB Seguridade." 

 

Relativamente aos itens - ii e – iii registrou o seguinte: 

"(...) a Companhia não possui política formalizada de governança das controladas e 

coligadas, bem como de monitoramento das atividades das coligadas especificamente. Cabe 

assinalar, entretanto, que as atuais Políticas de Transações com Partes Relacionadas, de 

Investimento Estratégico e de Gestão de Riscos, tratam, em itens próprios, das questões 

relativas à governança e gestão das controladas e coligadas." 

 

Em reunião com dirigentes da BB Seguridade, a equipe de auditoria foi informada 

sobre a existência de fluxo de informação das coligadas para a empresa (BB Seguridade) que 

trata do monitoramento das suas atividades. Em especial, fez-se referência ao Sumário de 

Atividades da Auditoria Interna das Empresas. 

 

Também nessa reunião, os representantes da área responsável pelo gerenciamento de 

riscos apresentaram e disponibilizaram plano de informações de riscos originários das 

coligadas a ser objeto de monitoramento pela Divisão de Gestão de Riscos. 

 

Não obstante as manifestações da Empresa, constatou-se a ausência de documento de 

caráter estratégico que defina o modelo e periodicidade de envio de informações que a BB 

Seguridade entende como necessárias para fins de controle operacional e acompanhamento 

estratégico das entidades coligadas. 
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Causa 

Elencam-se em seguida as três principais condicionantes para a ausência de 

documento que consolide o fluxo de informação originário das empresas coligadas: 

a) A Empresa se apoia de maneira significativa em mecanismos de controle que, 

por sua natureza mais dinâmica, seriam consideradas suficientes para satisfazer as exigências 

das atividades de acompanhamento. Este seria o caso da atuação dos agentes de governança 

indicados pela Empresa junto às controladas e coligadas. 

b)  O fato de as empresas possuírem (1) autonomia operacional e (2) personalidade 

jurídica própria juntamente com (3) o caráter minoritário da participação de capital da BB 

Seguridade nessas empresas. Por efeito combinado dessas três características, as demandas da 

Empresa no contexto da parceria se revestem de forte condicionalidade, dado que os direitos 

concretos dos sócios, assim como suas expectativas em relação ao comportamento BB 

Seguridade devem ser levados em consideração. 

c) A estrutura responsável na BB Seguridade pela gestão do processo de 

acompanhamento é recente e encontra-se em processo de instrumentalização. 

 

Manifestação da Unidade Auditada 

 “(...) informamos que estamos em processo de mapeamento de todas as 

atividades e fluxos da Companhia a fim de rever e aprimorar os processos 

de controle operacional e acompanhamento estratégico das entidades 

coligadas.” 

 

 “[a]tualmente a Companhia segue um fluxo de trânsito de informações via 

Divisões de Governança, a fim de consolidar em um único canal a entrada 

e a saída das informações. Ainda não temos convicção acerca da melhor 

solução sobre, se seria de se estabelecer um formulário a ser preenchido 

com as informações que a BB Seguridade entenda como necessárias ou se 

essas informações deveriam ser extraídas diretamente dos processos já 

existentes nas próprias coligadas, respeitando as especificidades e as 

informações já geradas por essas empresas. Sem prejuízo de algumas 

informações no fluxo contábil e de reportes aos Comitês de Auditoria que já 

atendem necessidades específicas da BB Seguridade”. 
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Análise do Controle Interno 

 As manifestações apresentadas confirmam a inexistência dos documentos 

solicitados, razão pela qual cabem duas considerações nas dimensões de transparência e 

estratégia: 

 

Dimensão da transparência 

Note-se que a forma de monitoramento e controle de empreendimentos controlados 

total ou parcialmente por empresas relevantes no mercado, de um modo geral, e muitas com 

títulos e valores negociados em bolsa, constitui-se em uma das mais insatisfatórias em termos 

de transparência.  

Assim quando se edita documento parametrizando o fluxo de informações há 

melhoria da transparência já que, ao menos para os investidores (e demais stakeholders), é 

possível de antemão estar informado dos parâmetros que norteiam uma determinada entidade 

em um aspecto relevante da gestão de suas controladas e coligadas.   

 

Dimensão estratégica do fluxo qualificado das informações 

Destaque-se o caráter estratégico da definição de fluxo de informação de uso pela BB 

Seguridade, dada a importância das empresas coligadas como fonte de resultados ao mesmo 

tempo que de riscos para a holding. 

 

As condicionantes da boa técnica administrativa, embasadas principalmente nos 

princípios do controle e da transparência, implica a constituição de regulamento que trate a 

nível estratégico das informações consideradas relevantes pela Empresa.  

 

A sua existência é condição necessária para a prática interna de monitoramento e 

controle com qualidade, assim como para que agentes externos, no papel de avaliação da 

atuação da Entidade, certifiquem o papel controlador da Empresa. 

 

Recomendação 

Consolidar em documento de nível estratégico as categorias de informações a serem 

encaminhadas em caráter contínuo à BB Seguridade, originárias das empresas coligadas 

necessárias ao acompanhamento e controle. 
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1.4 Constatação 

A BB Seguridade não realiza anualmente avaliação formal do desempenho de 

suas subsidiárias e controladas, assim como dos agentes de governança da BB 

Seguridade em suas coligadas. 

 

Fato 

A BB Seguridade não dispõe de um instrumento formal de avaliação do desempenho 

de suas subsidiárias e controladas nem dos dirigentes de tais companhias. Também não foram 

identificados normativos estabelecendo a obrigação de os agentes de governança da empresa 

em suas coligadas serem avaliados formalmente. Com efeito, foi solicitado à BB Seguridade 

[...] disponibilizar cópias dos resultados das avaliações realizadas nos 

exercícios de 2014 e 2015 do desempenho [...] de suas subsidiárias e 

controladas, indicando, em cada caso, os indicadores de desempenho 

utilizados e os respectivos valores de referência. 

 

A Companhia, por meio do Expediente BB Seguridade Participações S.A. – 

2016/0064, de 11 de fevereiro de 2016, respondeu que 

“[...] especificamente com relação às subsidiárias e/ou controladas, 

informamos que não houve formalização das avaliações [...]”. 

 

Causa 

Inobservância das disposições estatutárias e regimentais no que tange a avaliação dos 

dirigentes das empresas controladas e existência de lacunas quanto ao tema para coligadas. 

 

Manifestação da Unidade Auditada 

A BB Seguridade argumentou no Expediente BB Seguridade Participações S.A. – 

2016/0064, de 11 de fevereiro de 2016, que não houve formalização das avaliações 

“[...] pois a Companhia está discutindo a melhor maneira de avaliar os 

membros da Diretoria dessas companhias (subsidiárias e/ou controladas), 

ponderando-se os seguintes aspectos: 1) a BB Seguros Participações S/A é 

uma holding de participação, sem estrutura própria e sua Diretoria é 

composta por Diretores da BB Seguridade, 2) a BB Cor Participações S/A, 
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empresa holding de participação, sem estrutura própria, possui na 

composição de sua Diretoria, dois membros da Diretoria do Banco do 

Brasil e um membro da Diretoria da BB Seguridade e 3) a BB Corretora de 

Seguros e Administradora de Bens S/A, subsidiária integral da BB Cor, 

empresa sem estrutura, possui em sua Diretoria, empregados da BB 

Seguridade detentores de cargos gerenciais”. 

 

Análise do Controle Interno 

Nos termos do Art. 21, bb), do Estatuto Social da BB Seguridade Participações, 

compete ao Conselho de Administração da Companhia avaliar formalmente ao término de 

cada ano o desempenho de suas subsidiárias e controladas. 

 

No mesmo sentido, o Art. 22, III, do Regimento Interno estabelece que o Conselho 

de Administração realizará avaliação, por cada Conselheiro, da atuação das subsidiárias e 

controladas. Ainda, o § 1º desse artigo estabelece que as avaliações serão realizadas por meio 

de instrumento próprio aprovado pelo CA. 

 

Recomendação 1 

Viabilizar maneira de dar cumprimento às disposições estatutárias e regimentais que 

preveem a realização de avaliação formal anual do desempenho das subsidiárias e 

controladas. 

 

Recomendação 2 

Instituir regras estabelecendo a obrigação de os agentes de governança da BB 

Seguridade em suas coligadas serem avaliados formalmente. 

 

2. GOVERNANÇA DE RISCOS 

2.1 Informação 

Instrumentos Conceituais de Governança de Risco 

Segundo a ABNT ISO 31000:2009, “[o]rganizações de todos os tipos e tamanhos 

enfrentam influências e fatores internos e externos que tornam incerto se e quando elas 

atingirão seus objetivos. O efeito que esta incerteza tem sobre os objetivos da organização é 

chamado de “risco””.   
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Destacam-se, entre outras possíveis classificações, dois tipos básicos de abordagem 

de riscos neste Relatório. As abordagens top-down (de cima para baixo), mais consentânea 

com a boa governança de riscos e a bottom-up (de baixo para cima). 

 

Na abordagem bottom-up, os limites de risco podem ser alcançados a partir das 

decisões e rotinas da organização, sem consideração sistemática pelas opções estratégicas, ou 

seja, os níveis de riscos são alcançados a posteriori e à revelia de alguma abordagem 

sistêmica. O processo de tratamento dos riscos é por vezes reativo, sendo que quando os 

riscos chegam a limites entendidos como não aceitáveis, então providências são tomadas. Não 

é raro que os riscos sendo assim geridos venham a comprometer os objetivos estratégicos. 

 

Na abordagem top-down os riscos considerados relevantes são determinados para 

fins de tratamento desde o momento da concepção das decisões estratégicas cruciais, no 

contexto do processo de planejamento da organização. Neste caso o gerenciamento é proativo 

e orgânico, visando o não comprometimento dos processos básicos necessários ao alcance dos 

fins a que se propõe a organização. 

 

A abordagem top-down baseia-se principalmente, na definição do apetite de riscos 

pela alta direção - o Conselho de Administração e o Conselho Diretor. Este apetite concilia-se 

com a matriz de riscos quando este último instrumento é adotado pela organização. Por vezes 

o apetite e suas tolerâncias e limites ligam-se diretamente aos Indicadores Chaves de Riscos 

(KRI - Key Risk indicators).  

 

Para esclarecimento, entende-se como apetite de riscos uma ou mais proposições 

expressas em (a) ponto ou intervalo quantitativo, (b) em uma ou mais proposições puramente 

qualitativas, ou ainda (c) em uma combinação dessas duas formas de proposição tratando da 

forma como será considerado o conjunto de riscos entendidos como relevantes para a 

organização no contexto de suas atividades rotineiras e estratégicas.  

 

Órgãos Relevantes na Governança de Riscos 
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No tocante à governança de risco, entende-se que a instância responsável por 

assentar os princípios adotados, tendo como um dos pilares os apetites de riscos e suas 

respectivas tolerâncias é o conselho de administração.  

 

De fato, esse colegiado deve atuar visando: 

• Garantir que a gestão aplica sempre o mais eficaz e confiável modelo de 

administração de riscos, dadas as características da organização. 

• Certificar se o tipo e o escopo dos riscos que a organização toma são 

apropriados, tendo em vista os objetivos almejados em seu planejamento estratégico. 

 

O próximo órgão relevante no que toca à governança de riscos é o conselho diretor. 

Em geral, à direção da empresa cabe a definição dos apetites e tolerâncias ao risco a serem 

encaminhadas para aprovação do CA. 

 

Conforme o IBGC, as principais atribuições da diretoria na gestão de riscos são: 

i. Avaliar a quais riscos a organização pode ficar exposta; e  

ii. Desenvolver procedimentos para administrá-los.  

 

Outros órgãos importantes à governança de riscos são aqueles comitês ligados 

diretamente ao conselho de administração, com destaque especial para o comitê de auditoria 

e, caso existente, o de riscos, assim como a auditoria interna, e caso existente na organização, 

a gerência de controles internos. 

 

Por fim outro órgão relevante à gestão de riscos é o Conselho Fiscal. 

 

A importância desses órgãos não deve elidir o fato de que, na abordagem moderna de 

gerenciamento de riscos, todos os setores e seus respectivos funcionários devem tomar parte 

no monitoramento e controle dos riscos. Essa abordagem pressupõe a instituição de forte 

cultura de risco na organização.  

 

A BB Seguridade adota o conceito de apetite de risco e seu Conselho de 

Administração e sua Diretoria Colegiada interagem no processo de aprovação do apetite de 

riscos. 
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2.2 Constatação 

A BB Seguridade não possui gerenciamento estruturado para a gestão de matriz 

de risco da Empresa. 

 

Fato  

Nas análises realizadas não se encontrou referência documental à utilização de matriz 

de risco da parte da BB Seguridade. 

 

Posteriormente, em reunião com a gerência da Empresa, foi informado que a 

Instituição ainda não possui matriz de risco. 

 

Note-se em acréscimo que o comprometimento formal da regra, como acima 

descrito, não é o único efeito causado pela ausência da matriz de riscos, podendo restar 

comprometidos todos os processos de gestão que embutam riscos.  

 

Causa 

A BB Seguridade ainda está em fase de estruturação das rotinas ligadas à gestão de 

riscos. 

 

Manifestação da Unidade Auditada 

Foi solicitado à Empresa disponibilizar a última versão da matriz de risco da BB 

Seguridade. 

 

Em resposta a BB Seguridade informou que 

"(...) a matriz de risco da BB Seguridade encontra-se em processo de 

elaboração pela Gerência Executiva de Riscos e Compliance em 

consonância às definições da norma ABNT NBR ISO/IEC 31010:2012, que 

destaca que o formato da matriz e as definições a ela aplicadas dependem 

do contexto em que é utilizada". 
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Em seguida foi solicitado informar (a) o número e a data da Ata em que o Comitê de 

Auditoria apreciou e aprovou a matriz de risco, assim como (b) o número e a data da Ata em 

que o Conselho de Administração foi informado sobre a matriz de risco. 

 

Em resposta a esses itens assim se manifestou a BB Seguridade: 

"(...) tanto o Comitê de Auditoria como o Conselho de 

Administração não apreciaram a matriz de risco, uma vez que a mesma 

encontra-se em processo de elaboração." 

 

Por fim solicitou-se à BB Seguridade descrever o (a) processo de confecção da 

matriz de risco, suas (b) datas de atualização, disponibilizando o (c) manual ou documento 

similar que trata de sua institucionalização, confecção e atualização. 

"(...) a confecção da matriz de risco está inserida no processo de 

identificação, análise e avaliação de riscos. Nesse sentido, a elaboração 

dos manuais e documentos que tratam de sua institucionalização, confecção 

e atualização, ocorrem de forma concomitante ao seu desenvolvimento." 

 

Análise do Controle Interno  

A matriz de risco é instrumento para se ordenar os riscos em termos de importância e 

emergência de tratamento, servindo assim como mais uma ferramenta de apoio a decisões. 

 

Outros instrumentos devem complementar a sua utilização, tais quais, declaração de 

riscos clara e precisa, definições consistentes das estimativas e consequências e a definição do 

conjunto de controles para a mitigação dos riscos inerentes.  

 

A seguir fazem-se considerações a partir da resposta encaminhada pela BB 

Seguridade. 

 

Matriz de Risco, Comitê de Auditoria e Conselho de Administração  

Observe-se a necessidade e importância de a matriz integrar-se ao conceito de apetite 

de riscos, aos indicadores críticos de riscos e ao planejamento estratégico.  
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Considerando essa integração, entende-se que a matriz deve ser apreciada pelo 

Comitê de Auditoria e encaminhada Conselho de Administração da Empresa com frequência 

necessária a sua constante aderência ao ambiente de risco interno e externo a que está exposta 

a BB Seguridade.  

 

A frequência de revisão vai ao encontro da exigência de determinação do contexto, 

conforme a norma ABNT NBR ISO/IEC 31010:2012.  

 

Matriz de Risco e Gerenciamento de Riscos dos Processos 

A matriz é o instrumento de apoio essencial em qualquer atividade de avaliação de 

processos desenvolvida nas organizações quando se trata de ponderar nessa sistemática de 

avaliação o impacto potencial dos fatores de riscos relevantes associados ao processo. 

   

Matriz de Risco e Auditoria Interna 

A matriz permite auxiliar no processo de indicação dos riscos apontados como 

relevantes para acompanhamento. Assim mostra-se útil como insumo para a alocação de 

recursos escassos na atividade de controle, incluindo as atividades de Auditoria Interna. 

 

Deve-se destacar em complemento que a utilização da matriz de risco pela gestão 

possui, além de seu papel referencial para a Auditoria Interna, ainda o papel indutor na cultura 

organizacional, fazendo com que essa estabeleça sua própria matriz de risco como 

instrumento de planejamento.  

 

Normatização dos Processos Relacionados à Matriz de Risco 

Tendo em vista a importância intrínseca do instrumento, a sua inter-relação com 

outros instrumentos de gerenciamento de riscos, a necessidade de constante revisão pelas 

instâncias superiores da Administração da Empresa, entende-se pertinente que os aspectos 

relacionados sejam normatizados pela Instituição. 

 

Considerando os vários aspectos de relevância do instrumento, a sua implantação, 

respeitando os ditames técnicos necessários para a sua confecção, apresenta-se com um nível 

elevado de prioridade. 
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Recomendação 1 

Elaborar a sua matriz de risco, bem como normatize seu processo de revisão e 

comunicação para o público interno e de partes relacionadas. 

 

 

2.3 Constatação 

O fluxo de informações relevantes a serem encaminhadas ao Comitê de Auditoria 

da BB Seguridade apresenta deficiências no tocante (a) à frequência de 

encaminhamento e (b) ao escopo, em especial sobre dados de gestão de apetite de riscos. 

 

Fato 

Em leitura ao documento denominado Formulário de Referência, no subitem (b) - 

Estratégia de Proteção Patrimonial (hedge) do item 5.2 - Descrição da política de 

gerenciamento de riscos de mercado, verificou-se o seguinte: 

 

“A Administração da BB Seguridade adota política conservadora no seu 

processo de gerenciamento de riscos. Conforme citado no item 5.1, os 

riscos estão concentrados principalmente nas empresas coligadas, onde são 

aplicadas políticas rígidas de controle e estratégias previamente 

estabelecidas e aprovadas internamente por cada empresa, com avaliação 

prévia por seus Comitês Financeiros e/ou de Investimentos”. 

 

“Os investimentos financeiros são gerenciados ativamente, levando em 

consideração os níveis de risco aceitáveis, prazos, rentabilidade, 

sensibilidade, liquidez, limites de concentração de ativos por emissor e 

risco de crédito. As disponibilidades e as aplicações financeiras são 

realizadas com suas partes relacionadas BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (BB DTVM) e Mapfre 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Mapfre DTVM), esta 

especificamente no Grupo Segurador BB & Mapfre, as quais desenvolvem 

suas atividades conforme as políticas e diretrizes estabelecidas pela 

administração das empresas coligadas”. 
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“As operações são controladas com as ferramentas Stress Testing e Value 

At Risk, sendo posteriormente confrontadas com a política de controle de 

risco adotada, de Stop Loss, e testes de sensibilidade”. 

 

No documento denominado Plano Anual de Trabalho - 2015 do Comitê de Auditoria, 

item 5. Gestão de Riscos, com o objetivo de avaliar e monitorar as exposições de risco da 

Companhia, destacam-se as seguintes ações a realizar no exercício: 

(...) 

c) Examinar periodicamente os níveis de exposição a riscos e dos volumes de perdas 

da Companhia; 

d) Inteirar-se dos resultados de testes de adequação de passivos, de análises de 

sensibilidade, de indicadores de suficiência de capital, além de testes de controle e de 

auditoria; 

e) Examinar relatórios destinados ao Conselho de Administração que tratem de 

processos de gestão de riscos. 

 

A partir dos recortes desses dois documentos, constata-se que, conquanto 

implementadas nas outras empresas do Conglomerado Banco do Brasil, o monitoramento dos 

resultados do uso das ferramentas de controles das carteiras pertencentes à Empresa não vem 

sendo realizado pelo Comitê de Auditoria.  

 

Causa 

A Empresa não observou que determinadas categorias de dados da gestão de risco da 

mesma que presentemente são produzidos nas unidades de acompanhamento de riscos do 

Banco do Brasil se mostrariam relevantes para a análise do Comitê de Auditoria. 

 

Manifestação da Unidade Auditada 

Foi solicitado à BB Seguridade responder, para o triênio 2013-2015, se em reunião 

do Conselho de Administração da BB Seguridade (a) foi informado e/ou (b) avaliou e/ou 

decidiu sobre os seguintes assuntos: a) apetite e tolerância ao risco adotado pela BB 

Seguridade; b) modelo proprietário de risco, c) testes de estresse, d) revisão independente dos 

modelos de risco. 
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Relativamente ao item (a), assim se pronunciou a Empresa: 

“(...) no triênio 2013-2015, informamos que o Conselho de Administração 

da Companhia, em 6.2.2015, aprovou a Política de Investimentos 

Estratégicos (PIE) e a Política de Investimentos Financeiros (PIF). Na 

reunião do CA de 25.04.2015 foi deliberada a alteração do PIF. Conforme 

se observa, os documentos tratam, dentre outros aspectos, do apetite e 

tolerância ao risco nos investimentos estratégicos e financeiros.” 

 

Relativamente aos itens (b), (c) e (d), a Entidade esclarece que “a BB Seguridade 

não possui modelos proprietários de risco, testes de estresse e revisão independente dos 

modelos de risco. Não obstante, as sociedades coligadas possuem tais modelos e utilizam 

testes de estresse como ferramenta para a gestão de riscos”. 

 

Também foi solicitado esclarecer, se em reunião o Comitê de Auditoria da BB 

Seguridade (a) foi informado e/ou (b) avaliou e/ou (c) decidiu sobre os seguintes assuntos: 

• Apetite e tolerância ao risco da BB Seguridade; 

• Modelos proprietários de risco; 

• Testes de estresse; 

• Revisão independente dos modelos de risco; 

 

Informa a Empresa, em relação ao apetite e tolerância ao risco da BB Seguridade 

 "(...) esclarecemos que o Coaud, dentre os assuntos previstos em sua 

agenda de processos relevantes, ainda não avaliou o apetite e tolerância a 

risco da BB Seguridade." 

 

Em relação aos três itens restantes declara que 

"os referidos assuntos não foram objeto de apreciação do Coaud, em face 

de a Companhia não possuir modelos proprietários de risco, testes de 

estresse e revisão independente dos modelos de risco." 

 

Análise do Controle Interno 
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Normativamente, a partir da leitura do seu Regimento Interno, se espera o 

cumprimento, por parte do Comitê de Auditoria da BB Seguridade, dos seguintes 

dispositivos: 

 

i. O artigo 2º determina que o Comitê atue "de forma independente em relação à 

Diretoria da Companhia, com a finalidade precípua de avaliar e manifestar-se sobre (...) 

"e) as exposições de risco da Companhia." 

 

ii. O artigo 14 afirma que "[a]lém das atribuições previstas no Estatuto, compete 

ao Comitê de Auditoria: (...) XVI – avaliar a qualidade e a efetividade dos sistemas de 

controles internos e de administração de riscos da Companhia; XVII – tomar 

conhecimento de relatórios de avaliação do sistema de controles internos, dos processos 

de gestão de riscos (...)." 

 

iii. Por fim, o artigo 15 dispõe que "[a]lém das responsabilidades previstas no 

artigo anterior, o Comitê deve: (...) IV – compartilhar com o Conselho de 

Administração riscos, fragilidades ou preocupações que possam causar impacto 

significativo nas condições financeiras e nos negócios da Sociedade." 

 

No arcabouço dessas atribuições, abaixo se apresentam as atividades desenvolvidas 

conforme documentadas pelo Comitê de Auditoria da BB Seguridade. 

 

Plano de Trabalho - 2015 

Analisou-se o Plano de Trabalho do Coaud para o exercício de 2015. No item 5 são 

listadas as atividades no que toca à avaliação e monitoramento das exposições de risco da 

Companhia, quais sejam: 

 

• "Conhecer as políticas, os processos de governança e demais mecanismos 

relacionados ao gerenciamento de riscos corporativos (...);" 

• "avaliar a qualidade e a efetividade dos sistemas de administração de riscos da 

Companhia;" 

• "examinar periodicamente os níveis de exposição a riscos e dos volumes de 

perdas da Companhia”; 
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• "inteirar-se dos resultados de testes de adequação de passivos, de análise de 

sensibilidade, de indicadores de suficiência de capital, além de testes de controle e auditoria;" 

• "examinar relatórios destinados ao Conselho de Administração que tratem de 

processo de gestão de riscos."  

 

Nesse documento está inserido tabela com lista referencial das reuniões previstas 

para 2015. Nela se lê na linha 9, que com a “Área de gestão de Riscos", a frequência mínima 

de uma reunião é semestral. 

 

O Plano Anual de Trabalho complementa os procedimentos operacionais de 

funcionamento do Comitê e, em conjunto com o Regimento Interno aprovado pelo CA visa 

atender ao disposto no Artigo 14, inciso I, do citado Regimento. 

 

Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria anexado às Demonstrações Financeiras do 

exercício de 2016 da BB Seguridade 

 

Na introdução do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, o Comitê afirma que 

vem "atuando de forma permanente e independente, com a finalidade precípua de avaliar e 

manifestar-se sobre a qualidade e integridade das demonstrações financeiras da Companhia; 

a efetividade do sistema de controles internos e da Auditoria Interna; a atuação do Auditor 

Externo; as exposições de risco da Companhia e a adequação das transações com partes 

relacionadas”. 

 

Nas conclusões do Resumo do mesmo Relatório do Comitê lê-se que:  

 

"Com base nas atividades desenvolvidas e tendo presente as atribuições e 

limitações inerentes ao escopo de sua atuação, o Comitê de Auditoria 

entende que: (...) d) os processos internos de gestão de riscos encontram-se 

ainda em desenvolvimento, com diferentes estágios de maturidade. Com a 

ativação, no período, de estrutura específica, desvinculada das áreas 

negociais, espera-se que a Companhia amplie sua capacidade de ação 

sobre as políticas e processos de gestão de riscos, inclusive no âmbito de 

empresas participadas." 
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Recomendação  

Definir instrumentos que possibilitem ao Comitê de Auditoria dar assistência ao 

Conselho de Administração no que tocam às revisões para posterior aprovação do CA do 

apetite de riscos, suas tolerâncias e limites;  

 

 

2.4 Constatação 

A BB Seguridade não possui normativo específico que trate do processo da 

implementação, acompanhamento e revisão do apetite de riscos. 

 

Fato  

Seguem abaixo afirmações no tocante à ausência de manualização para os riscos de 

crédito, mercado e liquidez feita pela equipe da Diretoria de Gestão de Riscos do Banco do 

Brasil, conforme contido no Relatório de Avaliação Consolidada de Riscos para a BB 

Seguridade e publicada em outubro de 2015: 

"A empresa também não havia formalizado normas, procedimentos internos, 

políticas, metodologia ou reportes periódicos de acompanhamento do risco de 

mercado." 

"A BB Seguridade possui política geral de direcionamentos operacionais, que 

abrangem aspectos de risco de liquidez. Porém, não foram identificados normas e 

procedimentos internos e estratégias associados a gestão do risco de liquidez." 

"[A] BB Seguridade possui política, abrangendo aspectos de risco de crédito. 

Porém, não foram identificados normas e procedimentos associados ao risco de 

crédito." 

 

As constatações acima destacam a ausência de normas e procedimentos no tocante à 

gestão das três categorias de riscos mencionadas. Em particular, não há menção à presença de 

normas relativas a procedimentos associados à gestão do apetite aos riscos. 

 

Por outro lado, observe-se que a empresa possui declaração de apetite de risco de 

mercado e crédito registrados em sua Política de Investimentos Financeiros.  
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Por fim, conforme o Relatório de Avaliação Consolidada de Riscos, compete ao 

Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos, responsável na BB Seguridade à época da 

publicação do referido Relatório, pelo assessoramento à Diretoria Colegiada, dentre outras 

atribuições "dar o de acordo ao apetite a risco definido pela Diretoria”. 

 

Em vista da ausência de normativos que parametrizem os procedimentos de gestão 

dos riscos de crédito, mercado, liquidez procurou-se determinar se esta situação implicaria a 

ausência de normas documentadas para a gestão dos processos associados à efetivação do 

apetite aos riscos. 

 

Listam-se abaixo os questionamentos dirigidos à Empresa a respeito da gestão do 

apetite de risco em que se pede informação: 

• Sobre o(s) normativo(s) ou seu(s) sucedâneo(s) que trata(em) da 

operacionalização da rotina de todos os aspectos entendidos como relevantes dessa 

inter-relação. 

•  Como (a) o apetite de risco, na condição de insumo informacional, é 

utilizado nos processos (rotinas) de revisão dos modelos de risco adotados e como 

parâmetros quantitativos e qualitativos que servem de inputs a esses modelos, 

descrevendo os (b) principais passos dessa rotina de alteração e indicando o(s) (c) 

normativo(s) ou sucedâneo(s) no(s) qual(is) encontra(m)-se registrado(s). 

• Sobre (a) cada um dos instrumentos operacionais (relatórios, reuniões de 

apresentação, sistemas, etc) utilizados pelo Conselho de Administração para 

monitoramento da aderência dos processos gerenciais da Companhia ao apetite de 

risco definido, indicando o (b) manual ou sucedâneo no qual se encontram 

registradas e/ou definidas tais atividades de monitoramento. 

• Sobre a (a) sistemática utilizada pelas diretorias para comunicação do 

apetite de risco às suas divisões operacionais, indicando o (b) manual ou sucedâneo 

no qual se encontra registrada e/ou definida essa sistemática. 

• Em caso de revisão do apetite de risco, sobre o (a) prazo para que se 

produzam, nos manuais, sistemas e modelos de risco da BB Seguridade, as 

alterações dos parâmetros das tolerâncias e dos limites, além da (b) denominação do 

normativo que determina esse prazo. 
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• Sobre (a) o setor que insere as alterações dos parâmetros das tolerâncias e 

dos limites, (b) aquele responsável pela revisão dessa inserção e a (c) normatização 

que regula esse procedimento. 

• Sobre (a) por que meios (relatórios, reuniões de apresentação, etc.) o CA é 

informado da situação corrente das alterações dos parâmetros das tolerâncias e dos 

limites aprovadas pelo mesmo colegiado, além de nomear, se houver, (b) a 

normatização a respeito desse procedimento. 

• Sobre de (a) que modo a definição do apetite de risco e a(s) tolerância(s) 

respectiva(s) condicionam o processo de planejamento estratégico e suas revisões, 

nomeando o(s) (b) normativo(s), nota(s) técnica(s) ou outro(s) documento(s) 

qual(is)quer que determina(m) a utilização do apetite de risco como uma das 

premissas básicas utilizadas no processo de planejamento da instituição. 

• Sobre (a) como a definição do apetite de risco ajuda a selecionar as 

alternativas estratégicas e (b) qual(is) manual(is) ou documento(s) sucedâneo(s) 

padroniza(m) essa determinação das estratégias alternativas. 

 

Causa 

Os processos de gestão de riscos encontram-se em implantação na BB Seguridade. 

 

Manifestação da Unidade Auditada 

A resposta da BB Seguridade limitou-se, para cada item acima descrito, a informar que o 

respectivo normativo está em fase de elaboração. 

 

Análise do Controle Interno 

Nada obstante a resposta da Empresa, considerando que a BB Seguridade encontra-

se em operação desde dezembro de 2012, entende-se pertinente a introdução de instrumento 

normativo específico que trate da gestão do apetite de risco em todas as fases relevantes do 

seu (a) processo de implementação e dos (b) mecanismos de feedback para os órgãos 

responsáveis pela governança de riscos da Entidade. 

 

Podem ser apresentados dois argumentos no tocante à necessidade de regras 

específicas tratando do processo de gestão do apetite de riscos em todas as fases posteriores a 

sua aprovação pelo CA:  
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Na vertente do argumento de transparência 

Conforme o IBGC, as diretrizes estabelecidas pelo conselho de administração e as 

ações decorrentes devem ser implementadas pelos gestores, com o objetivo de prover, com 

razoável segurança, a realização das metas da organização a partir de um adequado 

alinhamento da estratégia com o seu apetite a riscos. 

 

Essa efetivação da parte dos gestores deve revestir-se do atributo de clareza, 

inclusive para fins de controle ex post dos procedimentos efetivamente adotados. 

 

A existência de regras registradas e consolidadas sobre a gestão do apetite do risco é 

igualmente importante para o acompanhamento pelo Comitê de Auditoria. De fato, com o 

papel de subsidiar o CA e de monitorar as atividades de controle no que tange ao apetite de 

risco implica ter claro as atribuições de setores e procedimentos respectivos em todas as fases 

da gestão do apetite de riscos. 

 

No tocante aos argumentos de risco do processo 

A manualização viabiliza análises posteriores dos processos de gestão que direta ou 

indiretamente perpassam itens de risco que incidem em maior ou menor intensidade os 

parâmetros derivados do apetite de risco definido. Essas análises realizadas, entre outros, pela 

Auditoria Interna e/ou área de controles internos, visam certificar se os mesmos processos 

estão aderentes às regras instituídas.  

 

Recomendação  

Criar regulamento próprio que defina todas as fases relevantes no tocante à 

implementação do apetite de riscos, suas tolerâncias e respectivos limites, destacando entre 

outros pontos: 

a) a definição dos papéis do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e 

Diretoria; 

b) a articulação entre o apetite de risco e o planejamento estratégico; 

c) a articulação entre o apetite de risco e a matriz de risco; 

 

2.5 Constatação 
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A BB Seguridade não formalizou, em documento pertinente, declaração de 

apetite aos riscos operacional e de liquidez. 

 

Fato 

A Diretoria de Gestão de Riscos (DIRIS) do Banco do Brasil publicou, em outubro 

de 2015, o Relatório de Avaliação Consolidada de Riscos relativo à BB Seguridade.  

 

No referido Relatório lê-se o seguinte:  

“[a] empresa mencionou possuir declaração de apetite e tolerância aos 

riscos de mercado e crédito, conforme definido em sua Política de 

Investimentos Financeiros”. 

“As estratégias, procedimentos e declaração de apetite e tolerância para 

gestão do risco de mercado estão formalizadas na Política de Gestão de 

Riscos e na Política de Investimentos Financeiros.” 

 

Na página 18 do Relatório de Avaliação Consolidada de Risco relativo à BB 

Seguridade, publicado pela DIRIS, lê-se a seguinte recomendação "a instituição de métricas 

de mensuração do risco de liquidez e limites para controle, de acordo com o tipo de 

exposição."  

 

Não há referência à existência de apetite de risco de liquidez no Relatório e por 

outro, a expressão “métricas de mensuração do risco de liquidez” não permite inferir se o 

apetite de risco de liquidez inclui-se entre as métricas sugeridas.  

 

Igualmente, estudou-se todos os documentos disponibilizados pela BB Seguridade 

não sendo possível localizar declaração de apetite de risco operacional e de liquidez. 

 

Existem diversas formas de apresentação das proposições de apetite aos riscos, sendo 

a sua escolha a depender do tipo de risco e da capacidade de medição do risco pela estrutura 

de uma entidade qualquer. 

 

Assim o apetite ao risco pode ser expresso por uma proposição única, à semelhança 

de um princípio unificador ou pode ser um conjunto de proposições, onde cada proposição é 
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uma proposição independente de apetite de risco. Geralmente o caso de mais de uma 

declaração de apetite ao risco está associado a objetivos estratégicos e/ou a cada um dos riscos 

considerados relevantes pela empresa.  

 

No caso da BB Seguridade, constatou-se que há apenas duas proposições de apetite 

ao risco, sendo uma associada ao risco de mercado e a outra declaração ligada ao risco de 

crédito.  

 

Causa 

Foco na gestão dos investimentos da BB Seguridade em que os riscos associados de 

crédito e principalmente de mercado são os mais relevantes com impacto no fluxo de caixa da 

Empresa. 

 

Note-se que os apetites de risco de mercado e crédito estão consignados na sua 

Política de Investimentos financeiros. 

 

Manifestação da Unidade Auditada 

Em reunião com a equipe de gestão de riscos da Empresa realizada em 27 de abril de 

2016 nos recintos da BB Seguridade, foi informado que segue em estudos a possibilidade de 

proposição de outros apetites.  

 

Em particular foi destacada a peculiaridade no tocante à posição intertemporal de 

liquidez da BB Seguridade, em que se sobressaem a simplicidade das componentes dos 

passivos e ativos que compõem o fluxo de caixa e o elevado saldo de liquidez da empresa 

com características estruturais. Assim, poderia mostrar-se irrelevante a definição de apetite de 

risco de liquidez. 

 

Análise do Controle Interno 

Em princípio, o risco operacional e de liquidez se encontram entre os mais 

importantes para todas as organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos. Nesses termos 

se equivalem ao risco de crédito e a depender do tipo de organização são mais relevantes que 

o risco de mercado. 
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Por ser uma Organização com processos cada vez mais elaborados em função do 

recebimento de atribuições amplas e complexas, entende-se que necessariamente a Empresa 

se exponha a mais e significativos riscos operacionais. A consequência lógica em termos de 

governança de risco é, por conseguinte, a definição de apetite para essa categoria de risco. 

 

No tocante à liquidez, a questão de considerar relevantes os riscos associados, dadas 

as peculiaridades do fluxo de caixa da Empresa, remete à definição de apetite de risco. Em 

geral os praticantes do mercado entendem o apetite de risco como o montante geralmente 

expresso quantitativamente, mas também podendo ser expresso qualitativamente, desse risco 

que uma organização aceita tomar no curso atual e planejado de suas atividades. 

 

O conceito não pressupõe a priori o volume monetário, mas se ele é um tipo de risco 

pertinente às atividades da Empresa. Logo em seguida passa, aí sim à definição de seu 

volume, entendido este como significativo à entidade. Assim para fins de apetite de risco o 

que vale é se o risco satisfaz o critério de pertinência para as atividades da empresa. 

 

Que o risco de liquidez é pertinente à BB Seguridade prova-o o fato de ele ser tratado 

na Política de Gestão de Riscos da Empresa. 

 

Assim por questão de importância, subsidiado pela necessidade de homogeneização 

das rotinas e procedimentos administrativos adotados, entende-se importante a prática de 

explicitação em forma de declaração do apetite de risco operacional e liquidez.  

 

Recomendação 

Explicitar, em documento pertinente, os apetites de risco operacional e de liquidez, à 

semelhança do que já faz com os riscos de crédito e de mercado. 

 

3. DINÂMICA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DA ALTA ADMINISTRAÇÃO 

3.1 Informação 

Comitê de Auditoria da BB Seguridade 

De acordo com IBGC – Caderno de Governança Corporativa – Guia de Orientação 

para Melhores Práticas de Comitês de Auditoria 
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 “[a] lei societária brasileira e o Código Civil brasileiro preveem os 

deveres e responsabilidades atribuídas ao conselho de administração e, por 

extensão, aos seus comitês. No Brasil, foram criadas regulamentações 

específicas que obrigam a instituição de comitês de auditoria para 

instituições financeiras e companhias de seguros: no caso das instituições 

financeiras, das demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil e das câmaras e prestadores de serviços de compensação 

e de liquidação, a Resolução nº 3.198 do CMN; já no caso das sociedades 

seguradoras, sociedades de capitalização e entidades abertas de 

previdência complementar, a Resolução nº 118 do CNSP.” 

 

Por outro lado, para empresas com sede no Brasil e certificados de ações listadas nos 

Estados Unidos, observa o mesmo Guia: 

 “[p]ara as empresas com ações listadas no mercado norte-americano 

(ADRs - American Depositary Receipts), o Sarbanes-Oxley Act e sua 

regulamentação pela SEC - Securities and Exchange Commission e por 

outras instituições, como NYSE - New York Stock Exchange e NASDAQ – 

National Association of Securities Dealers Automated Quotation, exigem a 

instituição de Comitês de Auditoria. Para as empresas estrangeiras, é 

admitida a existência de outros órgãos, que, de acordo com as legislações 

nacionais, supram a função dos comitês de auditoria. Para as empresas 

brasileiras, a legislação norte-americana admite o conselho fiscal para 

exercer tal papel.” 

 

De fato o SEC em discussão com a CVM aceitou que as empresas brasileiras fossem 

negociadas nas bolsas americanas desde que reforçassem as atribuições dos conselhos fiscais 

(CF), com as competências cominadas ao comitê de auditoria.  

 

O importante a observar é que parte do mercado entende que o aumento de 

atribuições do Conselho Fiscal colide frontalmente com o que a interpretação derivada da 

leitura da Lei n.º 6.404/76 e prejudica a melhoria da qualidade da governança das instituições 

que adotam essas novas competências. 
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Por outro lado se a Lei Sarbanes-Oxley determina a criação de comitês de auditoria 

para todas as empresas listadas em bolsas americanas, a Lei n.º 6.404/76 não contempla a 

existência de comitê de auditoria estatutário. 

 

Inserida nesse arcabouço legal e regulatório, a Empresa "(...) implantou, em março 

de 2014, um programa de ADR (American Depositary Receipt) patrocinado Nível I”. Assim à 

BB Seguridade apresentava-se a opção de aumentar a atribuição do CF ou criar um comitê de 

auditoria. 

Neste particular entende-se que a BB Seguridade agiu com pertinência em manter 

dois colegiados (CF e Coaud) em sua estrutura de governança atuando de maneira 

independente e sem superposição de atribuições. 

 

O Comitê de Auditoria da BB Seguridade avalia e opina sobre a contratação e 

destituição do auditor independente, monitora a qualidade e integridade dos mecanismos de 

controles internos e das informações contábeis em todos os documentos relevantes em termos 

regulatórios, avalia e monitora as exposições de risco da Companhia; avalia e monitora a 

adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela Companhia; e elabora 

relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as demonstrações financeiras da 

entidade. 

 

O Comitê de Auditoria constitui-se de 4 (quatro) membros efetivos, com mandatos 

anuais e renováveis até o máximo de 5 (cinco) anos. Em especial destaque-se que 1 (um) 

membro titular é indicado em conjunto, pelos Conselheiros de Administração representantes 

dos acionistas minoritários. 

 

Observe-se que o Estatuto exige que pelo menos um dos integrantes do Comitê de 

Auditoria deve possuir comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria. 

 

3.2 Informação 

Constituição do Comitê de Auditoria 

A BB Seguridade Participações S/A teve seu Estatuto original aprovado pela 

Escritura Pública de Constituição de Sociedade Anônima, em 20/12/2012.  
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Conforme o Relatório de Administração publicado nas Demonstrações Financeiras 

Padronizadas de 31/12/2013, a Empresa a partir de 31/12/2012, passou a consolidar todas as 

participações até então detidas pelo Banco do Brasil em empresas de seguros, previdência 

aberta, capitalização e corretagem de produtos de seguridade.  

 

Observe-se que, de acordo com a versão do Estatuto modificado pela Assembleia 

Geral de 29/11/2013, no seu artigo 3º, a Companhia tem por objeto social participar, direta ou 

indiretamente, como acionista, sócia ou quotista, do capital de outras sociedades, no Brasil ou 

no exterior cujo objeto seja:  

(i) a comercialização de seguros de pessoas, de patrimônio, rural, de crédito, 

garantia, de automóveis ou qualquer outro tipo de seguro;  

(ii) a estruturação e comercialização de planos de previdência complementar bem 

como demais produtos e serviços admitidos às sociedades de previdência complementar;  

(iii) a estruturação e comercialização de planos de capitalização, bem como demais 

produtos e serviços admitidos às sociedades de capitalização;  

(iv) a corretagem de seguros dos ramos elementares, vida e saúde, títulos de 

capitalização, planos de previdência complementar aberta e a administração de bens;  

(v) a administração, comercialização ou disponibilização de planos privados de 

assistência odontológica a pessoas jurídicas e/ou físicas;  

(vi) efetuar operações de resseguro e retrocessão no País e no Exterior;  

(vii) a realização de quaisquer atividades reguladas pela Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP e pela Agência Nacional de Saúde – ANS;  

(viii) a prestação de serviços complementares ou relacionados àqueles empreendidos 

pelas sociedades citadas nos itens anteriores, bem como serviços a entidades financeiras; e  

(ix) a participação em sociedades voltadas para as finalidades anteriormente 

referidas. 

 

Conforme as Demonstrações Financeiras Padronizadas de 31/12/2013, na data de 

29/04/2013, contida entre as datas dos referidos Estatutos, as ações da BB Seguridade 

começaram a ser negociadas em bolsa, sendo prontamente listadas no Novo Mercado da 

BM&FBOVESPA. 
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Em vista dessa situação procurou-se informações sobre o porquê do Comitê de 

Auditoria somente ter sido instalado após dois anos de operação da Companhia. 

 

Da seguinte forma se pronunciou a BB Seguridade sobre os questionamentos: 

"Em relação ao item 1 da Solicitação de Auditoria n.º 201505182/04 

informamos que conforme se observa do Estatuto Social da BB Seguridade 

compete ao Conselho de Administração (CA) decidir sobre a criação, 

extinção e funcionamento dos comitês técnicos e do Comitê de Auditoria 

(Coaud) observadas as disposições do Capítulo VII do Estatuto bem como 

eleger e destituir seus membros (Art. 21, alínea "g”). 

"Com a criação da BB Seguridade a administração iniciou o processo de 

estruturação da sua área de controles propiciando a instalação do 

Conselho Fiscal e a criação das áreas internas de Auditoria Interna e 

Controles Internos os quais compõem o sistema de controles internos da 

Companhia.” 

"Vencida essa primeira etapa da estruturação no segundo semestre de 2014 

a BB Seguridade iniciou o processo de identificação e seleção de potenciais 

candidatos a membros do Comitê de Auditoria. Inicialmente, foi oferecida 

uma remuneração de R$ 4.575, 19 (quatro mil quinhentos e setenta e cinco 

reais e dezenove centavos) tanto com vistas a contenção de despesas, 

quanto para não se distanciar da remuneração dos membros do CA e do 

CF, estas últimas limitadas pelo art. 1º caput, da Lei n.º 9.292/96 a 10% da 

remuneração da média mensal dos diretores da respectiva companhia." 

"Entretanto, considerando o nível de responsabilidade e o grau de 

dedicação que se exigiria do Coaud, bem como ainda, a qualificação 

desejada para o cargo mesmo após a realização de entrevistas não se 

conseguiu identificar candidatos interessados." 

"Diante disso, como a Lei n.º 9.292/96 limita apenas os honorários dos 

membros do CA e do CF, não impondo limitação aos honorários do Coaud, 

decidiu-se elevar o valor da remuneração mensal oferecida para R$ 

9.000,00 (nove mil reais). Só então é que começaram a serem identificados 

potenciais candidatos. Saliente-se também que a seleção de nomes para 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


50 

 

 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
 

compor esse Comitê foi bastante complexa, tendo em vista o perfil que se 

buscava, compatível com o porte e o valor de mercado da Companhia." 

"Por tais razões, o Comitê foi instalado pelo Conselho de Administração 

apenas em 06/02/2015, sendo a posse efetivada em 12/02/2015." 

 

Nesses termos tem-se a situação em que os integrantes do órgão de assessoramento 

ao Conselho de Administração da BB Seguridade são remunerados em montante superior ao 

dos próprios conselheiros de administração da Companhia.  

 

3.3 Constatação 

BB Seguridade não realiza avaliação formal anual da atuação do Comitê de 

Transações com Partes Relacionadas. 

 

Fato 

Em março de 2013, o Conselho de Administração da BB Seguridade aprovou a 

Política de Transações com Partes Relacionadas. No entanto, o referido Comitê só foi 

instalado efetivamente em junho do ano seguinte. 

 

A Política, conforme seu item 1.1, tem por objetivo dar transparência do processo 

aos acionistas da Companhia, investidores e ao mercado em geral, consoante as melhores 

práticas de Governança Corporativa. 

 

O Item 3.3 da Política disciplina que a empresa deverá envidar todos os esforços para 

dar maior transparência aos termos e condições das Transações com Partes Relacionadas, 

especialmente em relação aos atuais contratos e instrumentos firmados com Partes 

Relacionadas que regulam o pagamento de comissões de corretagem e reembolso de despesas 

por serviços prestados, que deverão ser desmembrados de modo que:  

(i) um instrumento regule exclusivamente os pagamentos relativos às comissões de 

corretagem, enquanto o outro;  

(ii) disponha sobre o reembolso de despesas por serviços prestados, a fim de que 

possam ser melhor compreendidos. 
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São consideradas transações com partes relacionadas para fins da Política, de acordo 

com o item 3.1, a transferência de recursos, serviços ou obrigações considerada significativa 

entre a Companhia, incluindo suas subsidiárias diretas e indiretas, e uma Parte Relacionada, 

independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida. 

 

As atribuições desse Comitê têm escopo específico de: aprovar previamente a 

celebração e contratos e outros instrumentos que se enquadrem nos requisitos de submissão ao 

Comitê, garantir a adequada divulgação das informações relativas às Transações com Partes 

Relacionadas e acompanhar o cumprimento de sua Política. 

 

Os membros do Comitê serão eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração, 

sendo: 

(a) 01 (um) membro independente, que poderá ser o Conselheiro Independente 

(“Conselheiro Independente”) do Conselho de Administração da Companhia ou membro do 

Conselho de Administração eleito por acionistas não controladores; e  

(b) pelo menos um dos integrantes do Comitê deverá possuir comprovados 

conhecimentos nas áreas de finanças, contabilidade e/ou mercado brasileiro de seguridade 

para deliberar sobre as matérias submetidas ao Comitê. 

 

A BB Seguridade optou por não remunerar os membros do Comitê para fins de 

racionalização de custos, segundo informações disponibilizadas. Também foi explicado que 

os membros deverão ser empregados da ativa do Banco do Brasil e da BB Seguridade, exceto 

o conselheiro independente, mas para isso já são remunerados no âmbito de suas funções, 

inclusive o independente. Ademais, argumenta ainda que não se espera uma exigência de 

dedicação de tempo que torne necessária uma remuneração adicional. 

 

Não obstante, constatou-se que a BB Seguridade não dispõe de um instrumento 

formal de avaliação da atuação do Comitê de Transações com Partes Relacionadas.  

 

Causa 

Inobservância de disposições estatutárias e regimentais. 

 

Manifestação da Unidade Auditada 
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Em relação à ausência de avaliação do Comitê de Transações com Partes 

Relacionadas, a BB Seguridade argumentou que 

“Tal situação decorre de estarmos formatando o processo de avaliação 

previsto no § 1º do art. 22 do Regimento Interno do Conselho de 

Administração da BB Seguridade, o que ocorrerá ao longo do exercício de 

2016”. 

 

Ainda nessa linha, a BB Seguridade justifica que não foram realizadas as avaliações 

da atuação do Comitê de Transações com Partes Relacionadas 

“[...] pois estão em processo de discussão no âmbito da Companhia, uma 

vez que se trata de Comitê com instalação relativamente recente e com 

papeis bastante específicos”. 

 

Após o recebimento do Relatório Preliminar de Auditoria datada em 

24/06/2016, o gestor, por meio do Ofício BB Seguridade S.A. – 2016/0326, de 

22/07/2016, informou o seguinte: 

“Quanto ao fato de a BB Seguridade não dispor de um instrumento formal 

de avaliação da atuação do Comitê de Transações com Partes 

Relacionadas, a Companhia informa que o referido documento encontra-se 

em fase final de elaboração no âmbito da Companhia. Assim, nada se tem a 

opor com relação à recomendação emitida.”  

 

Análise do Controle Interno 

Nos termos do Art. 21, bb), do Estatuto Social da BB Seguridade Participações, 

compete ao Conselho de Administração da Companhia avaliar formalmente ao término de 

cada ano o desempenho dos Comitês Técnicos. 

 

No mesmo sentido, o Art. 22 do Regimento Interno estabelece que o Conselho de 

Administração realizará avaliação do desempenho dos Comitês de Assessoramento a ele 

vinculados. Ainda, o § 1º desse artigo estabelece que as avaliações serão realizadas por meio 

de instrumento próprio aprovado pelo CA.  
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Embora se observe que a empresa esteja conferindo importância ao processo de 

avaliação, estando inclusive em fase de discussão e formatação, tendo em vista que o comitê 

fora instalado em 13 de junho de 2014, entende-se que já seria esperado que a primeira 

avaliação fosse realizada, pelo menos, ao término de 2015. 

 

Recomendação 

Formalizar e aplicar instrumento de avaliação da atuação do Comitê de Transações 

com Partes Relacionadas em cumprimento ao Art. 21 do Estatuto Social da BB Seguridade e 

ao Art. 22 do Regimento Interno do Conselho de Administração. 

 

3.4 Constatação 

Conselheiro Independente da BB Seguridade não realiza autoavaliação de 

efetividade da independência da própria atuação. 

 

Fato 

A Unidade foi instada a se manifestar como, eventualmente, o(s) membro(s) 

independente(s) do Conselho de Administração realiza(m) autoavaliação de sua 

independência e, em caso afirmativo, enviar (a) o modelo da avaliação e (b) o resultado da 

última avaliação realizada. 

 

A Companhia respondeu que 

“[...] não há autoavaliação para a independência do membro do Conselho 

de Administração qualificado como tal [...]”. 

 

Dessa forma, constatou-se que a BB Seguridade não dispõe de um instrumento que 

confira ao membro independente de seu Conselho de Administração a prerrogativa de avaliar 

se a estrutura de governança da Companhia permite a tal conselheiro uma atuação 

efetivamente independente.  

 

Causa 

A BB Seguridade não instituiu instrumento de autoavaliação de independência da 

atuação do Conselheiro Independente. 
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Manifestação da unidade examinada 

A BB Seguridade argumentou que a ausência de autoavaliação para a independência 

do membro independente do CA se dá 

“[...] por não haver previsão legal ou regulamentar a respeito”. 

 

Argumentou ainda que 

“[...] o membro independente é eleito, por voto em separado, pelos 

acionistas minoritários e assina termo declaratório de independência [...].” 

 

Análise do Controle Interno 

O Estatuto Social da BB Seguridade, no § 6º de seu art. 14, prevê que 20 % dos 

membros do Conselho de Administração serão Conselheiros Independentes, conforme a 

definição do Regulamento do Novo Mercado. Segundo tal regulamento, um Conselheiro 

Independente 

“caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto 

participação de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou 

parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 

(três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista 

Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou 

pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 

(três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador 

ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou 

comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em 

magnitude que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou 

administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou 

demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que 

implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou parente até 

segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber 

outra remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo de 

conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital 

estão excluídos desta restrição)”. 
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Ainda nos termos do § 8º do art. 14 do referido Estatuto Social, “serão considerados 

Conselheiros Independentes aqueles eleitos mediante a faculdade prevista no art. 141, § 4º e 

5º, e art. 239 da Lei das Sociedades por Ações”. Tal diploma legal confere aos acionistas 

minoritários o direito de eleger e destituir pelo menos um membro do Conselho de 

Administração, em votação em separado na assembleia-geral, excluído o acionista 

controlador. 

 

Vê-se, assim, que estão bem definidas as regras que norteiam o processo de escolha 

de um Conselheiro Independente para o Conselho de Administração da BB Seguridade. E, ao 

menos no que diz respeito à eleição do atual membro independente, tem-se que são 

efetivamente cumpridas. Com efeito, o mapa de votos da Assembleia Geral que o elegeu  

consigna que os 346 acionistas minoritários presentes ou representados, correspondente a 

32,7% das ações, escolheram o membro independente em votação na qual o acionista 

controlador se absteve de votar. Nesse sentido, a BB Seguridade informou que 

“ [...] o membro independente é eleito, por voto em separado, pelos 

acionistas minoritários e assina termo declaratório de independência [...].” 

 

No referido termo declaratório de independência o membro independente declara 

atender, na data em que é firmado, a todos os critérios definidos no Regulamento do Novo 

Mercado acima mencionado. 

 

Naturalmente, é esperado e necessário que a independência do membro do CA assim 

qualificado se caracterize desde sua escolha, mas isso não é suficiente. Se é desejável que 

todos os membros de um Conselho de Administração atuem com autonomia, de sorte que 

possam exercer a incumbência com lealdade e comprometimento com o interesse supremo da 

empresa, tanto mais se espera isso da atuação dos membros qualificados pelos próprios 

normativos como independentes, e durante todo o período que estiverem no cargo. Aqui, 

como na literatura que trata do tema (vide, por exemplo, Carta Diretriz 5 do IBGC, 2015), 

entende-se como independente (leia-se: autônoma – apesar de o referido documento utilizar o 

termo “independente”, aqui preferimos o termo “autônoma” porque a independência, na 

acepção utilizada pela regulamentação em vigor, é um atributo que se exige apenas de alguns 

– os Conselheiros Independentes – e não de todos os Conselheiros) aquela atuação na qual o 

conselheiro toma suas decisões de modo isento, sempre pensando no interesse da Companhia, 
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não se deixando influenciar por pressões oriundas de seus acionistas controladores, ou os que 

os tenham eleito, de seus administradores, nem por interesses particulares, isto é, não sendo 

mero homologador de decisões tomadas pelo controlador ou pela diretoria executiva, e sendo 

imparcial em suas análises. Portanto, não se considera razoável que a caracterização da 

independência realizada apenas no momento da escolha do Conselheiro Independente garanta 

que sua atuação será independente durante todo o período que estiver no cargo. 

 

Sendo assim, pode-se considerar que, a despeito de não haver previsão legal ou 

regulamentar, trata-se de uma boa prática de governança corporativa aquela em que a 

Companhia cria instrumentos que permitam ao mercado averiguar periodicamente se os 

conselheiros, ou pelo menos aqueles eleitos inicialmente como independentes, efetivamente 

têm uma atuação autônoma ou independente, conforme o caso, a exemplo da realização, por 

cada membro do CA, e em especial pelos membros independentes, de uma autoavaliação da 

autonomia/independência da própria atuação. Corrobora essa tese o fato de existirem no 

mercado securitário brasileiro empresas que adotam o instituto da autoavaliação da 

independência dos membros independentes do Conselho de Administração.  

 

Cumpre registrar que o Conselho de Administração da BB Seguridade se submete 

sim, anualmente, a um processo de avaliação de sua performance como colegiado e da de seus 

membros individualmente. Isso, entretanto, não foi considerado suficiente, pois, para além da 

abstinência em votar em temas que envolvam interesses particulares, os itens ali avaliados não 

permitem mensurar a autonomia da atuação de cada conselheiro, em particular a 

independência  dos conselheiros qualificados como independentes. 

 

(*) Considerando as discussões ocorridas na Reunião de Busca 

Conjunta de Soluções, bem como à posterior manifestação escrita da 

BB Seguridade, em especial quanto à distinção entre os conceitos de 

autonomia e independência da atuação de conselheiros, algumas 

sugestões foram incorporadas no texto precedente, bem como nas 

recomendações a seguir. 

 

Recomendação 1 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


57 

 

 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
 

Incluir em regulamentos internos, com relação aos Conselheiros Independentes, a 

previsão de autoavaliação periódica com vistas a assegurar que as condições regulamentares 

exigidas para configuração da independência no momento da eleição permaneçam válidas. 

 

Recomendação 2 

Incluir nas autoavaliações dos membros do Conselho de Administração da BB 

Seguridade itens que permitam atestar a autonomia da atuação de cada conselheiro. 

 

Recomendação 3 

Dar ao mercado, por meio das publicações regulamentares, ciência da existência de 

itens nas autoavaliações dos membros do Conselho de Administração da BB Seguridade que 

permitem atestar a autonomia da atuação de cada conselheiro e, no caso específico dos 

Conselheiros Independentes, a manutenção das condições que preenchem os requisitos de 

independência, nos termos da regulamentação aplicável.  

 

3.5 Constatação  

O Conselho de Administração não adota formalmente a prática de revisão de 

suas atividades executadas em vista do planejado. 

 

Fato 

Constatou-se que o Planejamento de Trabalho – Agenda 2015 do Conselho de 

Administração (CA), realizado em 19/12/2014, não contemplou revisão das atividades de 

2014 como subsídio ao planejamento das atividades de 2015. 

 

Assim, solicitou-se da BB Seguridade informar se o Conselho de Administração 

realiza, ao final do exercício, e como subsídio ao planejamento dos temas a tratar no ano 

seguinte, revisão das atividades realizadas em vista do planejado. 

 

Causa 

O Conselho de Administração da BB Seguridade não considerou relevante realizar 

formalmente a revisão de suas atividades executadas em vista do planejado. 

 

Manifestação da unidade auditada 
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A empresa informou: 

 “[...] que o Conselho de Administração não adota formalmente a prática 

de revisão das atividades realizadas em vista do planejado.” 

 

Após o recebimento do Relatório Preliminar de Auditoria datado em 24/06/2016, a 

empresa, por meio do Ofício BB Seguridade Participações S.A. – 2016/0326, de 22/07/2016, 

expos: 

 “No que diz respeito à Recomendação 1 que trata da inclusão no layout 

do Plano de trabalho da meta planejada versus alcançada, informamos 

que não vemos óbice a que o assunto seja encaminhado ao Conselho de 

Administração para avaliação. 

Com relação à recomendação 2, estabelecendo que o Conselho de 

Administração da BB Seguridade deve adotar formalmente a prática de 

revisão de suas atividades executadas em vista do planejado, 

esclarecemos que a Companhia já vem adotando a revisão de práticas do 

Conselho para elaboração do Plano de Trabalho. Porém, tal prática não 

se encontra formalizada. Desta forma, iremos propor ao Conselho inserir 

tal revisão na última reunião do exercício, a fim de consignar mencionada 

providência em ata. 

Nesse sentido, serão acatadas as duas recomendações.” 

 

Análise do Controle Interno 

Entende-se como boa prática de governança corporativa aquela em que o CA, ao 

final de cada exercício e no momento de planejamento das atividades do seguinte, realize um 

confronto entre as atividades que efetivamente levou a cabo no exercício corrente e aquelas 

então planejadas, o que fornece subsídios ao planejamento dos temas a tratar no ano seguinte.  

 

Isso porque é nesse momento que o CA verifica, formalmente, as mudanças 

ocorridas em relação ao que foi planejado, as atividades realizadas e as que não puderam ser 

alcançadas. 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


59 

 

 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
 

Dessa forma, a adoção da pratica do follow-up permitirá aos conselheiros, ao menos 

uma vez por ano, atualizar-se, formalmente, sobre as atividades efetivamente concluídas e 

aquelas ainda pendentes. 

 

Ademais, o follow-up permite identificar o que deu errado na distribuição de tarefas 

e, assim, contribui também para gerenciamento do tempo, recurso escasso quando se fala em 

Conselho de Administração. 

 

Recomendação 1  

Incluir, no layout do documento Planejamento de Trabalho – Agenda Conselho de 

Administração, quadro para registro do follow-up da meta planejada versus alcançada, bem 

como análise crítica desse follow-up. 

 

Recomendação 2  

Adotar a prática de revisão das atividades executadas no exercício por ocasião da 

produção do documento Planejamento de Trabalho – Agenda Conselho de Administração 

como subsídio ao planejamento das atividades a serem executadas no exercício seguinte.  

 

4. TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES 

4.1 Informação 

Contratação de serviço de avaliação das atividades de comunicação junto aos 

agentes de mercado.  

Considerando o Pronunciamento de Orientação nº 10, de 05/10/2011, do Comitê de 

Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado (CODIM), em seu item 22, da 

Avaliação dos Acessos - Uma das vantagens da comunicação com os investidores através do 

Website de RI é a capacidade de medir seu desempenho e seu nível de utilização. Ferramentas 

básicas para avaliação de acessos devem ser utilizadas. 

 

No entanto, em realização aos trabalhos de auditoria, verificou-se que a BB 

Seguridade não fez uso de técnicas de avaliação das atividades de comunicação junto aos 

agentes de mercado no ano de 2015, tais como: estudos de percepção, pesquisa de avaliação 

de reunião ou sucedâneos. 
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Questionada a justificar os motivos de não aderir a tal serviço, a empresa explicou 

que, embora seja uma ferramenta importante para o desenvolvimento dos trabalhos de 

Relações com Investidores, além de auferir e aumentar a qualidade das informações prestadas 

decidiu não contratar esse serviço, pelos seguintes motivos: 

(1) A BB Seguridade tem mantido contato constante com a comunidade investidora, 

e a área de RI sempre buscou balizar a aderência entre a qualidade dos materiais com as 

expectativas de quem utiliza esses materiais. Isso levou à realização de melhorias nos seus 

entregáveis ao longo do ano de 2015, dentre os quais se destacaram: (a) a completa 

reformulação do relatório de análise de desempenho, (b) a reformulação da série histórica de 

informações financeiras da empresa, e (c) a transmissão ao vivo pela internet (webcast) do 

áudio e vídeo da reunião pública anual com analista e investidores de 2015. 

(2) Também ocorreram reconhecimentos e premiações em 2015, na área de RI, como 

3º lugar como melhor equipe de RI reconhecido pelos analistas buy side; (Institutional 

Investor Magazine – Latin America Executive Team / Financials – Nonbanks); e 2º lugar 

como melhor reunião pública com analistas e investidores (Institutional Investor Magazine – 

Latin America Executive Team / Financials – Nonbanks). 

(3) Em 2015 foi feita análise de custo envolvido na eventual contratação desse 

serviço, que considerando a média dos orçamentos obtidos na pesquisa seria de 

aproximadamente US$ 36 mil, podendo variar de acordo com a reputação da empresa 

escolhida e o nível de profundidade da pesquisa a ser aplicada. Além do custo, também foi 

considerada a incerteza quanto aos reais benefícios que seriam auferidos nesse trabalho.  

 

Diante das informações prestadas, entendeu-se como pertinentes os motivos que a 

Companhia considerou para a não contratação, em 2015, dos serviços de avaliação das 

atividades de comunicação junto aos agentes de mercado. 

 

4.2 Constatação 

A BB Seguridade não disponibiliza em seu sítio na internet regimentos internos 

dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e do Comitê 

de Transações com Partes Relacionadas. 

 

Fato 
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Ao ser acessado o sítio eletrônico da BB Seguridade 

(http://www.bancodobrasilseguridade.com.br/, acesso em 04/02/2016), constatou-se que não 

estavam disponibilizados os regimentos internos dos Conselhos de Administração e Fiscal, da 

Diretoria Executiva e do Comitê de Transações com Partes Relacionadas, consoante 

estabelece as boas práticas de governança corporativa. 

 

Assim, a Companhia foi instada a justificar a ausência ou indicar onde poderiam ser 

localizados no seu sítio eletrônico os seguintes itens: 

a) Regimento Interno do Conselho de Administração  

b) Regimento Interno do Conselho Fiscal 

c) Regimento Interno da Diretoria Executiva 

d) Regimento Interno do Comitê de Transações com Partes Relacionadas 

 

Causa 

A unidade entende que as informações não são relevantes para o mercado. 

 

Manifestação da Unidade Auditada 

A empresa apresentou a seguinte justificativa no que se refere à divulgação dos 

Regimentos Internos: 

“não há divulgação (...), no âmbito do sítio eletrônico da BB Seguridade, 

por não haver previsão legal ou normativa nesse sentido e por terem esses 

documentos caráter procedimental, apenas regulamentando, em termos 

operacionais, o que consta dos Estatutos Sociais, não agregando, no nosso 

modo de ver, informações úteis aos acionistas e interessados. Ressaltamos 

que seu conteúdo é devidamente divulgado ao seu público alvo”. 

 

Após o recebimento do Relatório Preliminar de Auditoria datado em 24/06/2016, a 

empresa, por meio do Ofício BB Seguridade Participações S.A. – 2016/0326, de 22/07/2016, 

justificou que: 

“Em atenção à recomendação que orienta incluir no sítio eletrônico da BB 

Seguridade, os regimentos internos dos CA, CF, CTPR e Direx, 

corroboramos nosso entendimento no sentido de que, por se tratarem de 

documentos de caráter meramente procedimental, a sua publicação, neste 
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momento, não agregaria valos aos acionistas/investidores. Tanto é assim 

que a divulgação não é exigida pela CVM e nem pela BM&FBovespa.  

Esclarecemos ainda que todos os documentos societários da BB Seguridade 

e suas controladas estão sendo revisados à luz da Lei nº 13.303/16 e das 

Resoluções da CGPAR nº 9 a 18. 

Sendo assim, sugerimos excluir a referida recomendação.” 

 

Análise do Controle Interno 

Em que pese não haver previsão legal ou normativa no sentido de se conferir 

publicidade aos regimentos internos dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de 

Transações com Partes Relacionadas e da Diretoria Executiva, considera-se tal ação de 

transparência como boa prática de governança corporativa. Observa-se, como exemplo, o 

Programa Destaque em Governança de Estatais, lançado em setembro de 2015 pela 

BM&FBovespa, criado com o objetivo de incentivar as empresas estatais a aprimorar suas 

práticas e estruturas de governança e que inclui a previsão de que seja dada transparência às 

Políticas e Regimentos Internos no website da estatal, conforme descreve o Art. 14:  

“A Estatal deverá divulgar, no website de Relações com Investidores, suas 

políticas internas, incluindo a Política de Divulgação de Informações e a 

Política de Administração de Riscos, e os regimentos de seus órgãos e 

comitês, incluindo o Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria 

Estatutário e o Conselho Fiscal”.(grifo nosso) 

 

Corrobora-se essa tese o prescrito no item 4.3 do Código de Ética - BB Seguridade 

Participações S/A, de 22/02/2013: 

“Consideramos toda informação passível de divulgação, exceto a de caráter 

restrito que coloca em risco o desempenho e a imagem institucional, ou que 

está protegida por lei”. 

 

Mais ainda, visita a sítios eletrônicos de algumas empresas atuantes no mercado 

(acesso em 08/03/2016) revelam que a disponibilização em seu sítio na internet de regimentos 

internos dos órgãos estatutários é uma prática comum entre elas, dentre essas destacamos o 

controlador da BB Seguridade, que disponibiliza em seu sítio eletrônico os regimentos 

internos dos Conselhos de Administração e Fiscal, e da Diretoria Executiva. 
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Tem-se assim que a não divulgação de tais documentos alegando ausência de 

previsão legal ou normativa à publicidade não condiz com a posição que a BB Seguridade 

ostenta em sua atuação no mercado, inclusive considerada referência na adoção de boas 

práticas de governança corporativa, já que está listada no Novo Mercado da BM&FBovespa, 

pelo que se espera que vá além do que se exige em regulamentos. 

 

Ademais, quanto ao argumento de que a disponibilização de tais documentos não 

agregaria informações úteis aos acionistas e interessados, entende-se que somente os usuários 

poderão avaliar quais informações efetivamente têm utilidade para si, e não a BB Seguridade, 

e a disponibilização desses documentos aumenta o nível de transparência, o que contribui 

positivamente para a imagem da empresa e de sua administração. 

 

 Entende-se que a resposta da empresa ao Relatório Preliminar de Auditoria não 

agregou argumentos que ensejassem novas análises, apenas reiterando argumentos anteriores, 

pelo que mantemos a recomendação.  

 

Recomendação 

Incluir no site da BB Seguridade os regimentos internos dos Conselhos de 

Administração e Fiscal, do Comitê de Transações com Partes Relacionadas, do Conselho de 

Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. 

 

4.3 Constatação 

O Site da BB Seguridade apresenta deficiências na assistência aos usuários 

portadores de necessidades especiais. 

 

Fato 

O sítio eletrônico da BB Seguridade S.A. (acesso em 04/04/2016 - 

http://www.bancodobrasilseguridade.com.br/) apresenta deficiências na assistência aos 

usuários portadores de necessidades especiais, em desconformidade com o documento e-

MAG 3.1, Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. 
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O e-MAG destaca algumas recomendações que permitem que a implementação da 

acessibilidade digital seja conduzida de forma padronizada, de fácil implementação, coerente 

com as necessidades brasileiras e em conformidade com padrões internacionais. A partir desse 

documento, constatou-se que diversas de suas recomendações não são seguidas no website da 

BB Seguridade, tais como, não utilizar corretamente os níveis de cabeçalho (recomendação 

1.3); não permitir redimensionamento sem perda de funcionalidade (recomendação 4.3); não 

apresentar o mapa do sítio (recomendação 4.4); entre outras. 

 

Dessa forma, apresentou-se os seguintes questionamentos à BB Seguridade: 

1) Tendo em vista o disposto no item 6 do Pronunciamento de Orientação nº 10, 

de 5/10/2011, do Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado, 

justificar o motivo de o site da BB Seguridade não possuir assistência aos usuários portadores 

de necessidades especiais. 

2) Tendo em vista o disposto no item 13 da Carta de Princípios de 

Responsabilidade Socioambiental da empresa, relacionar, se houver, todas as ações que estão 

sendo desenvolvidas no âmbito do Site da BB Seguridade para facilitar a inclusão de pessoas 

com deficiência. 

 

Causa 

A BB Seguridade não considerou relevante a adoção de boas práticas na 

acessibilidade a usuários portadores de necessidades especiais.  

 

Manifestação da Unidade Auditada 

A empresa explicou que: 

“[...]com intuito de prover uma melhor ferramenta aos investidores e 

agentes do mercado de capitais, a Companhia está conduzindo estudo de 

viabilidade para contratar empresa terceira que forneça uma ferramenta 

mais adequada, com prazo previsto para implantação até o final de 2016. 

A questão de assistência aos usuários portadores de necessidades 

especiais está sendo levada em consideração na análise junto aos 

provedores de serviço.” (grifo nosso) 
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Com a finalidade de obter maior conhecimento sobre o estudo de viabilidade 

anteriormente referido, foi solicitado à BB Seguridade, disponibilizar Atas e documentos que 

embasaram a decisão da diretoria para iniciar tal estudo. Na resposta a empresa informa que 

“[...] o estudo de viabilidade ao qual nos referimos [...] não requer 

aprovação dos órgãos de governança para ser conduzido, devendo apenas 

o seu resultado final ser submetido à Diretoria Colegiada da Companhia 

sob a forma de Nota Técnica para deliberação pela alçada responsável.  

Atualmente, tal estudo encontra-se em fase de discussão entre as áreas 

responsáveis pela iniciativa a respeito dos principais aspectos envolvidos, 

como tecnologia e segurança da informação, registro de domínio, 

direcionamento em face de outros projetos da empresa, entre outros, 

conforme breve proposta de site da BB Seguridade, constante no ANEXO 

I. 

Tão logo tais pontos estejam devidamente alinhados, será submetida a 

proposta de reformulação do site à Diretoria Colegiada, para apreciação, 

observados os trâmites formais estabelecidos nos normativos internos que 

tratam do processo decisório no âmbito da BB Seguridade. 

Por fim, considerando os aspectos de contratação e tempo de execução do 

projeto, reforçamos aqui a intenção em implantar o novo portal de 

Relações com Investidores até o final do exercício corrente.” 

 

Após o recebimento do Relatório Preliminar de Auditoria datado em 24/06/2016, a 

empresa, por meio do documento BB Seguridade Participações S.A. 2016/0326, de 

22/07/2016, expos que: 

“Quanto à recomendação no tocante à adoção de mecanismos no sítio 

eletrônico de Relações com Investidores da BB Seguridade que garantam 

a acessibilidade dos usuários portadores de necessidades especiais, a 

Companhia esclarece que o sítio eletrônico será aprimorado para 

contemplar tal requisito. A solução será a implantação de um novo sítio 

eletrônico de RI, criado, hospedado e mantido por fornecedor externo que 

ofereça as soluções de acessibilidade em sua ferramenta. 

No momento, o processo de contratação de fornecedor externo da solução 

encontra-se em fase de pesquisa de preços e elaboração da Nota Técnica e 
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do Projeto Básico para abertura do Pregão Eletrônico. Também encontra-

se em avaliação pelo Núcleo de Marketing e Comunicação às Diretorias 

de Negócios Digitais e de Tecnologia do Banco do Brasil, a viabilidade 

técnica de ativar um redirecionamento (“redirect”) do domínio 

www.bbseguridade.com.br/ri dos servidores do Banco do Brasil para a 

nova página a ser hospedada pelo fornecedor que será contratado. 

Assim, será acatada a presente recomendação.” 

 

Análise do Controle Interno 

A preocupação com garantir acessibilidade a investidores portadores de necessidades 

especiais é considerada pelo mercado como boa prática de Governança Corporativa. Tanto é 

que o item 6 do Pronunciamento de Orientação nº 10, de 5/10/2011, do Comitê de Orientação 

para Divulgação de Informações ao Mercado (CODIM) descreve: 

“O Website de RI deve buscar dar acessibilidade a todo tipo de usuário, 

inclusive aqueles que tenham necessidades especiais.” 

 

Há exemplos de empresas no mercado que adotam em sites de RI a acessibilidade 

aos portadores de necessidades, que por meio dos seus sítios eletrônicos disponibilizam 

telefones de centrais de atendimento para investidores portadores de deficiência auditiva/fala. 

 

Adicionalmente, a legislação brasileira aponta algumas medidas em apoio à 

acessibilidade de portadores de deficiência na Internet: 

- A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007), 

de 30/03/2007, elaborada pelas Nações Unidas, foi internalizada pelo Decreto nº 6.949, de 

25/08/2009, que determina, em seu artigo 9°, a obrigatoriedade de promoção do acesso de 

pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, 

inclusive à Internet: 

“A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma 

independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os 

Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às 

pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas (...), à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e 

tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e 
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instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana 

como na rural.” 

- A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), no seu 

artigo 8º, parágrafo 3º, inciso VIII preconiza que: 

“É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente 

de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de 

suas competências, (…) adotar as medidas necessárias para garantir a 

acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência”.  

- O Decreto de nº 7.724, de 16/06/2012, que regulamentou a lei de acesso a 

informação, indica no item VIII do Art. 8º: 

“Os sítios na Internet dos órgãos e entidades deverão, em cumprimento às 

normas estabelecidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com 

deficiência.” 

 

Tem-se assim que está bem caracterizada a necessidade de garantir acessibilidade a 

investidores portadores de necessidades especiais. A regulamentação interna da BB 

Seguridade demonstra tal preocupação. Com efeito, a Carta de Princípios de Responsabilidade 

Socioambiental da empresa descreve que: 

“A BB Seguridade Participações S.A., em linha com as práticas adotadas 

pelas demais sociedades integrantes do Grupo Banco do Brasil, norteará 

suas ações voltadas à comunidade e ao meio ambiente, em todos os níveis 

de gestão, segundo princípios de responsabilidade socioambiental.” 

E mais, em seu item 13, a Carta afirma que: 

“A empresa se compromete a contribuir para a inclusão de pessoas com 

deficiência.” 

 

Não obstante, as prescrições normativas e regulamentares não têm sido suficientes 

para dar efetividade à inclusão de pessoas com deficiência no sítio da empresa. O assunto nem 

mesmo foi citado na Proposta Inicial do Novo Portal de RI, Anexo I do Expediente BB 

Seguridade Participações S.A. – 2016/0164, de 29/03/2016, no qual a empresa registra sua 

intenção de implantar o novo portal até o final do exercício de 2016.  
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Recomendação  

Adotar mecanismos que garantam a acessibilidade, no sítio eletrônico de Relações 

com Investidores da BB Seguridade, aos usuários portadores de necessidades especiais.  

 

IV – CONCLUSÃO 

 

 Preliminarmente, cabe destacar que o conceito de governança corporativa pode ser 

descrito como o conjunto dos princípios e mecanismos de controle acordados explícita ou 

implicitamente entre os detentores do capital e a gerência que condiciona o modo pelo qual se 

dá o processo decisório em uma determinada empresa. A presença destes dois atores com 

agendas diversas e conflitantes em proporção direta à separação entre controle do capital da 

organização e sua gerência faz surgir o chamado problema de agência. 

 

Assim definido, conceito de governança corporativa apenas descreve o “estado da 

natureza” de determinado modelo de processo decisório, praticado em determinado momento. 

A procura de melhoria na qualidade da governança corporativa, por outro lado, visa, no 

contexto o conjunto dos princípios e mecanismos de controle acordados explícita ou 

implicitamente entre os detentores do capital e a gerência, minimizar os eventuais problemas 

de agência que surjam. Muito da literatura sobre governança corporativa baseia-se no 

princípio de que as empresas pertencem aos acionistas e que, portanto, a sua administração 

deve ser feita em benefício deles. 

 

Tomando-se como base esse conceito, o objetivo desta auditoria consistiu inicialmente 

em caracterizar e avaliar mecanismos de governança corporativa praticados no âmbito da 

Holding BB Seguridade Participações S/A, visando propor em segundo momento a melhoria 

das práticas de governança. 

 

Foram utilizados como subsídios à avaliação da governança, no âmbito da BB 

Seguridade, os parâmetros de governança corporativa estabelecidos pelas leis que regem essa 

matéria, além das boas práticas recomendadas por instituições que aportam sugestões de 

melhorias na governança corporativa, tais como o  IBGC, a BM&FBovespa, etc.. Utilizou-se, 

ainda, como referência as melhores práticas adotadas em outras organizações. 
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 É importante destacar que esta auditoria se limitou à avaliação da governança 

corporativa no âmbito da Holding BB Seguridade. Dessa forma, não foram avaliadas as 

atividades operacionais e de governança realizadas no âmbito de suas empresas controladas e 

coligadas.  

 Assim, o tema abordado nesta auditoria foi dividido nas seguintes partes inter-

relacionadas: atuação da Companhia na governança de suas participadas; governança de 

riscos e da estratégia da BB Seguridade; dinâmica dos órgãos colegiados da alta 

administração; estrutura de governança; e  transparência das informações. 

 

Como resultado, na governança das participadas há necessidade de melhorias, 

sobretudo no sentido de se implantar canais para comunicação com o mercado; tornar mais 

completas as políticas no tocante à instituição dos princípios gerais; criar normativo de caráter 

estratégico necessário ao acompanhamento e controle das empresas coligadas; e estabelecer 

avaliação formal do desempenho de suas subsidiárias e controladas, assim como dos agentes 

de governança da BB Seguridade em suas coligadas. 

 

 Observe-se que a Empresa está em processo de introdução e consolidação das 

principais rotinas de gestão de riscos. Especificamente quanto à governança de riscos, apesar 

da BB Seguridade adotar o conceito de apetite de risco, há necessidade de ampliar a utilização 

do conceito, além de se construir uma matriz de risco. Também é necessário aperfeiçoar o 

fluxo de informações relevantes a serem encaminhadas ao Comitê de Auditoria da BB 

Seguridade em especial sobre dados de gestão de riscos. 

 

No que se refere à dinâmica dos órgãos colegiados da Alta Administração há 

necessidade de estabelecer instrumentos objetivando a avaliação formal da atuação do Comitê 

de Transações com Partes Relacionadas e a promoção de melhorias no processo de 

autoavaliação de efetividade da independência dos membros do Conselho de Administração. 

Há também a necessidade de criação de normativo interno que discipline atividades de revisão 

de informações antes da divulgação ao mercado. Por fim, observe-se que o Conselho de 

Administração deve adotar formalmente a prática de revisão de suas atividades executadas em 

vista do planejado. 
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 Relativamente à transparência das informações, há necessidade de adoção de 

medidas com vistas à disponibilização em sítio na internet do currículo profissional resumido 

dos membros dos órgãos estatutários e também dos regimentos internos dos Conselhos de 

Administração e Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e do Comitê de Transações com 

Partes Relacionadas. Além disso, carece de clareza a divulgação das informações relacionadas 

à existência de alterações em contratos com o Auditor Independente, ou suas partes 

relacionadas, para prestação de serviços que não sejam de auditoria externa. Há que se 

registrar, ainda, as deficiências na assistência aos usuários portadores de necessidades 

especiais. 

 

Diante do exposto, as análises constataram que não se evidenciou risco de dano ou 

prejuízo ao erário, e que as recomendações consignadas neste Relatório face às causas 

identificadas nos temas abordados têm por objetivo eliminar carências existentes e promover 

melhorias nos processos de governança corporativa da BB Seguridade.  

 

Brasília/DF, 24 de agosto de 2016. 
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