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Análise Gerencial 
 
 Senhor Coordenador-Geral,  
 
 Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201502906, e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 
06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas 
extraordinária apresentada pela BB Capitalização S.A. referente ao período de gestão de 
01/01 a 28/11/2014 (data da incorporação da BB Capitalização pela BB Seguros).  

1. Introdução  
 

 A então Nossa Caixa Capitalização S.A (criada pela Lei 10.853/2001) passou a 
denominar-se BB Capitalização, conforme Portaria SUSEP 4955, de 31/10/2012 (publicada 
no DOU de 06/11/2012), que aprovou a deliberação feita pela Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) de acionistas  que alterou a razão social da Companhia, a fim de 
dissociá-la do extinto Banco Nossa Caixa S.A. (BNC).  

 A companhia tem por objeto atuar na área de capitalização, podendo instituir e 
comercializar planos de capitalização. Desde a sua constituição, em agosto de 2004, encontra-
se inoperante e não realiza atividades diretamente ligadas a sua missão ou relacionadas à 
geração de valor para o cliente/cidadão, razão pela qual não adotou plano de metas para 2014. 
Assim, sua única fonte de receita foi proveniente da aplicação financeira do capital social. As 
principais despesas decorrem de gastos com Honorários Fiscais, Imposto de Renda, 
Contribuição Social e Despesas com Publicações.  

 Em 25/02/2011, o Banco do Brasil S.A. repassou a totalidade de suas ações da BB 
Capitalização à BB Seguros, que, então, passou a ser a sua controladora direta e o Banco do 
Brasil seu controlador final. Assim, a BB Capitalização S.A passou a ser uma Companhia 
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controlada pela BB Seguros que é uma subsidiária integral da BB Seguridade que, por sua 
vez, integra o conglomerado Banco do Brasil. 

 Em 28/11/2014, foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Acionista da 
BB Capitalização S.A a incorporação da BB Capitalização pela BB Seguros, por meio da 
substituição do investimento detido pela BB Seguros na BB Capitalização pelo Patrimônio 
Líquido da sociedade incorporada, bem como a ratificação da nomeação da EFFORTS 
Profissionais Contábeis Ltda, responsável pelo laudo de avaliação patrimonial contábil da 
incorporada. 

2. Resultados dos trabalhos 
 
 De acordo com as disposições contidas no parágrafo 4º do artigo 6º da Instrução 
Normativa TCU nº 63/2010, alterada pela Instrução Normativa TCU 72/2013, foram 
efetuadas análises com o objetivo de verificar o processo de incorporação da BB 
Capitalização S.A pela BB Seguros.  

 O escopo estabelecido para a auditoria teve como abrangência todo o período  
compreendido pelo processo modificador, ou seja, de 01/01/2014 a 28/11/2014, e se limitou, 
além da análise das peças do processo de prestação de contas extraordinária (Incisos I, II e III 
do artigo 13 da IN TCU 63/2010, alterada pela IN TCU 72/2013), à análise da incorporação 
da BB Capitalização pela BB Seguros e à certificação da transferência dos saldos da BB 
Capitalização para a BB Seguros, uma vez que, no transcorrer do exercício de 2014, assim 
como em todos os períodos antecedentes desde sua criação, a empresa incorporada manteve 
sua condição de não operacional. 

 Os trabalhos foram realizados no período de  01/03/2015 a 08/05/2015, por meio de 
testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do período sob exame e a 
partir da apresentação do processo de contas extraordinária pela unidade auditada, em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

 Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

2.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

INCORPORAÇÃO DA BB CAPITALIZAÇÃO PELA BB SEGUROS 
 
 Consta do Relatório de Gestão 2014 que, em 2010, havia interesse da BB Seguros 
adquirir a participação de 15,802% detida pela Companhia de Seguros Aliança da Bahia S.A 
(Aliança da Bahia) na Brasilcap Capitalização S.A. Em 10/09/2012, o Banco do Brasil 
cogitou retirar a BB Capitalização da revisão do modelo de negócios no ramo de capitalização 
caso essas negociações ocorressem. 

 Ocorre que a BB Capitalização continuou a ser parte integrante do processo de 
reestruturação no ramo de capitalização do Banco do Brasil, em face de sinalizações positivas 
por parte da Aliança da Bahia na alienação de suas ações na Brasilcap. Dessa forma, caso as 
referidas negociações fossem concluídas, não existiriam mais sócios concorrentes, podendo a 
BB Capitalização ser aproveitada no processo. 
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 Considerando que a aquisição não ocorreu, a BB Seguros encerrou suas negociações 
com a Aliança da Bahia, mantendo-se inalterado o modelo de atuação no segmento de 
capitalização. Assim, o Banco do Brasil optou por reiniciar o processo de encerramento da 
BB Capitalização em 2014, por meio do instituto de incorporação por sua controladora BB 
Seguros.  

 Verificou-se que os conselhos fiscais de ambas as sociedades (BB Capitalização S.A e 
BB Seguros) emitiram, por meio das Atas de reuniões realizadas em 28/11/2014 e 
01/12/2014, respectivamente, suas manifestações favoráveis quanto à proposta de 
incorporação apresentada pelas respectivas diretorias colegiadas, nos termos do inciso III do 
artigo 163 da Lei 6.404/76.  

 Verificou-se, ainda, que a manifestação do Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais (DEST) foi favorável à incorporação da BB Capitalização 
S.A pela controladora BB Seguros, conforme  Nota Técnica 475/CGCOR/DEST/SE-MP, de 
27/11/2014, encaminhada ao Ministério da Fazenda por meio do Ofício nº 1.598/DEST/SE-
MP, de 27/11/2014, atendendo dessa forma os termos do artigo 8º, inciso IV, alínea “b” do 
Anexo I do Decreto 8.189, de 21/01/2014.  

 Consta do Relatório de Auditoria da CGU nº 201407639, de 12/09/2014, que analisou 
as contas da BB Capitalização relativas ao exercício de 2013 o seguinte: 

a) que, em 02/05/2014, a Companhia formalizou consulta à SUSEP sobre a 
incorporação e extinção, sendo que, em 27/06/2014, a SUSEP informou que não 
havia impedimento para que a BB Seguros procedesse à incorporação da BB 
Capitalização. No entanto, ressaltou que a Assembleia Geral Extraordinária da BB 
Capitalização que deliberasse sobre sua incorporação também deveria deliberar 
pelo cancelamento da autorização de funcionamento. 
 

b) que os atos de incorporação da empresa dependiam de prévia autorização da 
SUSEP (Inciso III do Artigo 10 do Anexo à Resolução CNSP 166/207).   

 
 Quanto a esses registros anteriormente citados, verificou-se que as providências 
adotadas pela empresa no período abrangido pelo processo modificador, qual seja 01/01 a 
28/11/2014, tiveram os seguintes fatos como resultado: 
 

a) em 28/11/2014, ocorreu a deliberação, em Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
da Acionista da BB Capitalização S.A, da sua incorporação pela BB Seguros, por 
meio da substituição do investimento detido pela BB Seguros na BB Capitalização 
pelo Patrimônio Líquido da sociedade incorporada. Além disso, foi dada 
autorização para a administração da BB Capitalização S.A a praticar todos os atos 
complementares necessários à consecução da incorporação.  
 

b) a incorporação foi aprovada pela SUSEP, de acordo com a portaria nº 6.167, de 
23/01/2015, publicada no DOU nº 18, de 27/01/2015.  

  
 
 
 



4 
 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 A Assembleia Geral Extraordinária da Acionista da BB Capitalização S.A, por meio 
da Ata de 28/11/2014, aprovou o laudo da empresa EFFORTS Profissionais Contábeis Ltda, 
responsável pela avaliação do patrimônio líquido contábil da incorporadora. Verificou-se que 
o Laudo da referida empresa, datado de 28/11/2014, concluiu que a parcela líquida do 
patrimônio a ser incorporado pela BB Seguros era de R$ 5.573.135,88 {(R$ 5.627.080,08 
referente a Caixa e Bancos e R$ 250,00 relativo a Títulos de Créditos a Receber) – Passivo 
(R$ 54.194,20)}.  

 Verificou-se no extrato bancário da conta corrente da BB Capitalização na data de 
encerramento de suas atividades (28/11/2014) e também na data em que a conta foi zerada 
(01/12/2014) que o valor transferido para a BB Seguros foi de R$ 5.627.080,08. Certificou-se 
o registro desse valor no extrato de conta corrente da incorporadora, em 01/12/2014.  

 Consta do Balancete de 02/12/2014 da BB Capitalização o saldo de R$ 54.194,20 no 
Passivo Circulante. Verificou-se que esse valor foi contabilizado como crédito na conta de 
impostos e contribuições da BB Seguros em 28/11/2014, conforme evidenciado no extrato 
razão dessa Companhia. 

 O balancete contábil, de 02/12/2014, da empresa incorporada e o Ativo do Balanço 
Patrimonial encerrado em 28/11/2014 registram o saldo de R$ 5.627.330,08 (Caixa e Bancos 
+ Títulos de Créditos a Receber). Não houve, na BB Capitalização S.A, notas explicativas às 
demonstrações contábeis nem relatório da auditoria independente sobre essas demonstrações, 
uma vez que não é uma exigência prevista na Lei 6.404/1976 e que eventuais divulgações 
posteriores à data de incorporação serão apresentadas nas publicações da empresa 
incorporadora (BB Seguros), conforme destacado no item 12.6 do Relatório de Gestão da BB 
Capitalização referente ao exercício de 2014.  

 Assim, verificou-se no Relatório de Administração da BB Seguros referente ao 
exercício encerrado em 31/12/2014, o registro em nota explicativa de que o acervo líquido 
incorporado foi avaliado ao valor contábil na data base da operação (28/11/2014) no montante 
de R$ 5.573 mil. Consta, ainda,  que não ocorreram variações patrimoniais após a 
incorporação e que a incorporação se justifica pela desnecessidade de manutenção da BB 
Capitalização verificado no processo de revisão do modelo de negócios no segmento de 
capitalização, bem como em razão da ausência de perspectivas de que a empresa viesse a 
desenvolver atividades operacionais. 

 Conforme descrito na referida nota explicativa, a BB Seguros passou à condição de 
sucessora a título universal da BB Capitalização em todos os seus bens, direitos e obrigações, 
assumindo integralmente seus acervos patrimoniais. Há também registro que a BB Seguros é 
a única acionista da incorporada na data da incorporação, não havendo relação de troca de 
ações de acionistas não controladores da incorporada por ações da incorporadora. Assim, não 
ocorreu alteração do capital social da BB Seguros. 

 



5 
 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

 
APLICAÇÃO FINANCEIRA 
 
 O Relatório da CGU nº 201407639 que analisou as contas da BB Capitalização 
relacionadas ao exercício de 2013 registrou que a única fonte de receita dessa Companhia 
adveio da aplicação financeira em fundo de investimento que totalizou em 31/12/2013 a 
importância de R$ 5.584 mil, nele já incluído o rendimento de R$ 42,5 mil registrado no mês 
de dezembro/2013. 

 Em 28/11/2014 (data de encerramento da BB Capitalização S.A) essa aplicação 
financeira totalizou a importância de R$ 5.626.215,29, nele já incluído o rendimento de R$ 
46.039,61, conforme evidenciado no extrato razão simplificado da BB Capitalização S.A.  
Assim, o total da conta transferido na incorporação foi de R$ 5.627.080,08 (R$ 5.626.215,29 
+ R$ 864,79 de saldo existente na conta corrente).  
 ##/Fato## 

2.2 Avaliação da Conformidade das Peças 

 A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, nesse item considerou-se as 
seguintes questões de auditoria:  

(i) A unidade jurisdicionada elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas normas 
do Tribunal de Contas da União para o exercício de referência?  

(ii) As peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos da DN 
TCU nº 134/2013 e nº 140/2014, alteradas pela DN nº 143/2015, e da Portaria 
TCU nº 90/2014? 

 A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise censitária dos itens que 
compõem o Relatório de Gestão e as peças complementares. 

 Com objetivo de avaliar a conformidade das peças do processo de contas da BB 
Capitalização S.A., foi analisado o Processo de Prestação de Contas nº 20150000007 e 
verificado que a Unidade elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de 
Contas da União para o exercício de 2014, nos formatos e conteúdos obrigatórios, nos termos 
da DN TCU nº 134/2013 e 140/2014, alteradas pela DN nº 143/2015, e da Portaria TCU nº 
90/2014.  

 Verificou-se, ainda, que no Relatório de Gestão constam registros, mesmo quando não 
aplicáveis ou não tendo havido ocorrências, sobre cada um dos itens estabelecidos na letra “d” 
do Quadro A1 da DN TCU 134/2013. 

2. 3 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
 Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ou 
prejuízo ao erário. 
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3. Conclusão 
 
 As peças apresentadas no processo de contas extraordinária abrangeu todo o período 
compreendido pelo processo modificador, o qual evidencia que foram tomadas pelos gestores 
as ações necessárias para o encerramento das atividades da BB Capitalização. Dessa forma, 
submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 
competente Certificado de Auditoria. 

Brasília/DF,  22 de maio de 2015. 
 
 
 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária I 
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Certificado: 201502906 
Processo: 20150000007 
Unidade(s) Auditada(s): BB Capitalização S.A. 
Ministério Supervisor: MINISTERIO DA FAZENDA 
Município (UF): Brasília (DF) 
Exercício: 2014 
 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2014 e 
28/11/2014 (data da incorporação da BB Capitalização pela BB Seguros) pelos 
responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da 
Instrução Normativa TCU nº 63/2010, alterada pela Instrução Normativa TCU nº 
72/2013. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 
trabalho informado no Relatório de Auditoria Extraordinária inserido neste processo, 
em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades 
examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do 
período objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada, objetivando apresentar os 
resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas extraordinária apresentada 
pela BB Capitalização S.A. 

3. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos 
integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 003 a 006 do processo, seja 
pela regularidade. 

 
 
 

Brasília (DF), 22 de maio de 2015. 
 
 

 
Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária I 
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Parecer: 201502906 
Processo: 20150000007 
Unidade Auditada: BB Capitalização S.A 
Ministério Supervisor: Ministério da Fazenda - MF 

Município/UF: Brasília/DF 
Exercício: 2014 

Autoridade Supervisora: Joaquim Levy – Ministro de Estado da Fazenda  

 
 
1. Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da CGU quanto ao processo de 

contas extraordinária do exercício da Unidade acima referida, expresso opinião acerca dos atos de 

gestão referente ao período de 01/01/2014 e 28/11/2014 (data da incorporação da BB Capitalização 

pela BB Seguros), a partir dos principais registros formulados pela equipe de auditoria. 

2. A BB Capitalização S.A, antiga Nossa Caixa Capitalização S.A, é uma subsidiária integral da 

BB Seguros que é uma subsidiária integral da BB Seguridade, a qual é controlada pelo Banco do 

Brasil.  

3. A companhia tem por objeto atuar na área de capitalização, podendo instituir e comercializar 

planos de capitalização. Desde o ano de 2004 está inoperante e não realiza atividades diretamente 

ligadas a sua missão. Em 2014, a única fonte de receita foi proveniente da aplicação financeira do 

capital social que totalizou a importância de R$ 5.626.215,39, nele já incluído o rendimento de R$ 

46.039,61. As principais despesas decorrem de gastos com Honorários fiscais, Imposto de Renda, 

Contribuição Social e Despesas com Publicações.  

4. As análises realizadas no processo que objetivou encerrar as atividades da BB Capitalização, 

feita por meio da incorporação dessa Companhia pela BB Seguros S.A que é a sua controladora, 

evidenciaram que as ações adotadas pelos gestores foram suficientes para o encerramento das 



 

 

atividades da BB Companhia, inclusive com a certificação da transferência dos valores para a conta 

da Companhia incorporadora (BB Seguros).  

5.  A incorporação obteve manifestação favorável dos conselhos fiscais de ambas Companhias e 

também do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST). Além 

disso, foi aprovada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), observando os normativos 

que regem a matéria.  

6. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 

8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da 

IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no 

Certificado de Auditoria, cuja opinião foi pela Regularidade. 

7.  Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com 

vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e 

posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. 

Brasília/DF, 22 de maio de 2015. 

 

 

 

Diretor de Auditoria da Área Econômica  
 

 


