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 Unidade Auditada: NOSSA CAIXA Capitalização S.A. (BNC Capitalização) 

Exercício: 2013 
Processo:  20140000533 
Município: Brasília - DF 
Relatório nº: 201407639 
UCI Executora: SFC/DEFAZ - Coordenação-Geral de Auditoria da Área Fazendária 
 

 
Análise Gerencial 
 
  
 Senhor Coordenador-Geral,  
 
 Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201407639, e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 01, de 
06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas 
anual apresentada pela BB Capitalização S.A.  
 
 
1. Introdução  
 
 Preliminarmente, cumpre registrar que a então Nossa Caixa Capitalização S.A, com 
sede na cidade de São Paulo, passou a denominar-se BB Capitalização, uma vez que em 
01/02/2012, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) aprovou a alteração da razão social 
da Companhia, a fim de dissociá-la do extinto Banco Nossa Caixa S.A. (BNC). A referida 
AGE foi homologada no Diário Oficial da União (DOU) de 06/11/2012, pela Portaria 
Susep nº 4.955, de 31/10/2012. 
 
 O Relatório de Auditoria contempla somente registros acerca do processo de 
incorporação da Companhia pela BB Seguros, considerando que a BB Capitalização 
encontrava-se inoperante no transcorrer do exercício de 2013, utilizando-se dos 
macroprocessos de apoio de sua controladora BB Seguros, conforme consta do Relatório 
de Gestão da Unidade. 

 

 A BB Capitalização é subsidiária integral da BB Seguros, que é subsidiária integral 
da BB Seguridade, que, por sua vez, é controlada pelo Banco do Brasil, pois em 
25/02/2011, o Banco do Brasil S.A. repassou a totalidade de suas ações da BB 
capitalização à BB Seguros Participações S.A., que, então, passou a ser a sua controladora 
direta e o Banco do Brasil seu controlador final.   
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 Para as atividades relativas aos serviços de pessoal, processamento de dados, 
materiais  equipamentos necessários ao seu funcionamento utiliza-se da infraestrutura do 
Banco do Brasil, efetuando ressarcimento de custos e despesas em conformidade com o 
Convênio para Rateio/Ressarcimento de Despesas e Custos Diretos e Indiretos, firmado 
entre as partes.  
 
 A BB Capitalização tem por objeto atuar na área de capitalização, podendo instituir 
e comercializar planos de capitalização, bem como os demais produtos e serviços 
admitidos a essas sociedades, nos limites territoriais do Estado de São Paulo. Sua única 
fonte de receita é 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. 
 
 Os trabalhos conclusivos foram realizados no período de 01/08/2014 a 31/08/2014, 
a partir da apresentação do processo de contas pela Unidade Auditada, em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.  
 
 O escopo estabelecido para a auditoria teve como abrangência o período de 
01/01/2013 a 31/12/2013, e se limitou ao registro acerca do processo de incorporação da 
BB Capitalização pela BB Seguros, uma vez que a BB Capitalização ficou sem atividades 
no decorrer do exercício sob exame e também à certificação dos saldos relativo à aplicação 
financeira que a BB Capitalização mantém no Banco do Brasil. 

 Nenhuma restrição foi imposta aos nossos trabalhos. 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 De acordo com o escopo de auditoria firmado com o Tribunal de Contas da União 
(TCU), por meio da Ata de Reunião realizada em 20/11/2013, entre a Coordenação-Geral 
de Auditoria da Área Fazendária da Secretaria Federal de Controle Interno da 
Controladoria Geral da União (DEFAZ I/SFC/CGU-PR) e a SECEX Fazenda, foram 
efetuadas as seguintes análises: conformidade das peças do processo de prestação de contas 
e avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos, nos quais foram certificados os 
saldos existentes na conta de aplicação financeira mantida no Banco do Brasil, cujos 
resultados encontram-se descritos neste Relatório. 

 
2. 1 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
 Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao 
erário. 
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3. Conclusão 
 

 Nos registros feitos pela BB Capitalização, consta que não há como assegurar o 
prazo para emissão da aprovação definitiva pelo órgão fiscalizador (SUSEP). A BB 
Capitalização se comprometeu a comunicar à CGU quando da efetiva incorporação da Cia 
pela BB Seguros. Dessa forma, submetemos o presente relatório à consideração superior, 
de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria. 

Brasília/DF, 12 de setembro de 2014. 
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Achados da Auditoria - nº 201407639 
 
1 CONTROLES DA GESTÃO                           

1.1 Composição do Relatório de Auditoria  

1.1.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão  

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Resultados Quantitativos e Qualitativos 
 
Fato 
 
APLICAÇÃO FINANCEIRA 
 
 A BB Capitalização encerrou o exercício de 2013 com Lucro Líquido de R$ 54 mil, 
involução de 52% sobre o exercício de 2012. Sua única fonte de receita advém da 
aplicação financeira em fundo de investimento, composto por títulos públicos federais, que 
apresentaram melhor desempenho em 2012.  
 
 Consta das demonstrações contábeis da BB Capitalização encerradas em 
31/12/2013 a importância de R$ 5.584 mil relativa à aplicação em fundos de investimento 
no Banco do Brasil. 
  
  Verificou-se, com base nos extratos mensais (janeiro a dezembro/2013) dessa 
conta de investimento, que esse valor encontra-se consentâneo com o somatório dos 
valores contidos nos respectivos extratos. Essa aplicação apresentou um rendimento 
líquido de R$ 42.568,03, conforme registrado no extrato dessa aplicação (posição de 
dezembro/2013). 
  
INCORPORAÇÃO DA BB CAPITALIZAÇÃO PELA BB SEGUROS 
 
  Com base no Expediente BB Capitalização - 2014/0185, de 07/08/2014, cabe 
registrar o seguinte:  

 Ainda não há ato societário que determinou a incorporação da BB Capitalização 
pela BB Seguros, pois a sua efetivação depende de pedido de autorização prévia para 
incorporação da Cia pela BB Seguros, além de solicitação para o cancelamento da 
autorização de funcionamento.  

 No entanto, o encerramento das atividades da BB Capitalização foi aprovado pelo 
Conselho de Administração da Cia em 21/03/2014, considerando que as atividades da 
subsidiária se resumem à aplicação financeira do seu capital social. Os atos de 
incorporação da empresa depende de prévia autorização da SUSEP (Inciso III do Artigo 10 
do Anexo à Resolução CNSP 166/207).  

 Em 02/05/2014, a Cia formalizou consulta à SUSEP sobre a incorporação e 
extinção.  Em 27/06/2014, a SUSEP informou que não há impedimento para que a BB 
Seguros proceda à incorporação da BB Capitalização. No entanto, ressaltou que a 
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Assembleia Geral Extraordinária da BB Capitalização que deliberar sobre sua incorporação 
também deverá deliberar pelo cancelamento da autorização de funcionamento.  

 Destacou, ainda, que o pedido de homologação da AGE deverá ser instruído com os 
documentos da Circular SUSEP 260/2004. Após a aprovação prévia emitida pela SUSEP 
será necessária a realização de uma assembleia na incorporadora (BB Seguros) e 
incorporada (BB Capitalização). Consta registro de que as ações estão sendo 
acompanhadas de comunicação aos órgãos reguladores e fiscalizadores.   
 
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG#/Fato## 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Por não inserir No contexto do Plano Plurianual, a BB Capitalização não dispõe de 
acompanhamento de programa/ação. No entanto, por ser uma empresa controlada pela 
União, apresenta anualmente ao Governo Federal, por meio do Departamento de 
Coordenação  Governança das Empresas Estatais (DEST), a previsão dos recursos e 
dispêndios totais que integra o Orçamento Geral da União. 

 A execução do orçamento (valores realizados) para o ano de 2013 pode ser 
visualizada através do PDG. Destacam-se os desvios superiores a 10% 
(margem/extrapolação) observados em relação aos valores programados. 
 
 Analisando o PDG 2013 da BB Capitalização, verificou-se extrapolações em 
rubricas de receitas e despesas, as quais foram justificadas pela UJ no item 4.1 do Relatório 
de Gestão. As receitas realizadas (R$ 424.763) foram 22% inferiores àquela programada, 
decorrente do decréscimo das rendas de aplicações financeiras, devido a menor valorização 
das quotas dos fundos de investimentos.  
 
 A despesa realizada (R$ 422.378) foi 21% inferior àquela prevista. Essa margem 
foi influenciada principalmente: a) pelos dispêndios de capital (R$ 51.060,00) que ficaram 
52% inferiores ao programado devido à redução na distribuição, principalmente, pelo 
decréscimo nas rendas de aplicações financeiras; e b) pela despesa de Pessoal (R$ 
226.330,00) que ficou 136% maior que a programada, devido ao acréscimo nos dispêndios 
com pessoal devido ao aumento no quadro do Conselho Fiscal.  

 Verificou-se que os valores programados encontram-se consonantes com os 
estabelecidos no anexo do Decreto 8.174, de 26/12/2013.  

1.1.2 Avaliação da Conformidade das Peças  

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 
Fato 
 

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 127/2013, da DN TCU nº 132/2013 e da Portaria-TCU nº 175/2013? 
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 A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise censitária de todos os 
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 20140000533 e 
verificado que a Unidade elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas normas do Tribunal 
de Contas da União para o exercício de 2013, nos formatos e conteúdos obrigatórios, nos 
termos da DN TCU nº 127/2013, da Portaria-TCU nº 175/2013 e da DN TCU nº 132/2013. 

  
##/Fato## 

 



Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 
Certificado: 201407639 
Processo: 20140000533 
Unidade(s) Auditada(s): BB Capitalização S.A. 
Ministério Supervisor: MINISTERIO DA FAZENDA 
Município (UF): Brasília (DF) 
Exercício: 2013 
 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2013 e 
31/12/2013 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no 
artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas 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 
exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada. 

3. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos 
integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 03 a 05 do processo, seja pela 
regularidade. 

 
 
 

Brasília (DF), 12 de setembro de 2014. 
 
 

 

ANTÔNIO CARLOS BEZERRA LEONEL 
Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária I 
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Parecer: 201407639 
Processo: 20140000533 

Unidade Auditada: BB Capitalização S.A 
Ministério Supervisor: Ministério da Fazenda - MF 

Município/UF: Brasília/DF 
Exercício: 2013 

Autoridade Supervisora: Guido Mantega – Ministro de Estado da Fazenda  

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

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

ao exercício de 2013, 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. A Unidade tem por objeto atuar na área de capitalização, podendo instituir e comercializar 

planos de capitalização.  

3. Em 2013, a única fonte de receita foi proveniente da aplicação financeira em fundo de 

investimento que totalizou a importância de R$ 5.584 mil em 31/12/2013, apresentando um 

rendimento líquido de R$ 42.568,03 nesse período. 

4. Ressalte-se que a Unidade ficou sem atividades em 2013, uma vez que está em processo de 

incorporação pela BB Seguros, o qual será deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária da BB 

Capitalização, cujas ações estão sendo acompanhadas de comunicação aos órgãos reguladores e 

fiscalizadores. 

5. 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. 



6. 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, 12 de setembro de 2014. 

 

 

 

RENILDA DE ALMEIDA MOURA 
Diretora de Auditoria da Área Econômica  

 
 


