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 Unidade Auditada: BB Seguridade Participações S.A. 

Exercício: 2013 
Processo: 20140000531 
Município: Brasília - DF 
Relatório nº: 201407638 
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 201407638, 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 Seguridade Participações S.A.  
 
1. Introdução  
 
 O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 
Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 
Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União 
– TCU. 

 A BB Seguridade é uma holding que concentra os negócios nos segmentos de seguro, 
previdência e capitalização por meio de parcerias privadas, além de atuar na distribuição, 
através de uma corretora própria. 
 
 Foi constituída em 20/12/2012, sob amparo do artigo 1º da Lei nº 11.908, de 
03/03/2009, como subsidiária integral do Banco do Brasil, sendo uma sociedade por ações, 
regida por Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, especialmente a Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações).  
 
 Desde a constituição da BB Seguridade, o Banco do Brasil manifestou o interesse de 
torná-la uma companhia de capital aberto. Nesse sentido, a Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) concedeu à BB Seguridade o registro de companhia aberta na Categoria “A” em 
25/04/2013. Logo, em 26/04/2013, foi concedido registro da oferta pública inicial (IPO) 
secundária de até 675 milhões de ações ordinárias de sua emissão, relativas à oferta base e aos 
lotes complementar e adicional.  
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 De acordo com as demonstrações contábeis da BB Seguridade encerradas em 
31/12/2013, as ações da BB Seguridade começaram a ser negociadas em bolsa no dia 
29/04/2013, listadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, após o processo de 
precificação, conhecido no mercado por bookbuilding que estabeleceu o valor inicial de suas 
ações em R$ 17,00. Na oferta inicial, o Banco do Brasil vendeu 600 milhões de ações de 
emissão da BB Seguridade, por meio da oferta base (500milhões) e do lote adicional (100 
milhões). Além disso, o Banco do Brasil vendeu 75 milhões de ações referentes ao lote 
complementar. 
 
 O montante da operação alcançou R$ 11,5 bilhões e a abertura do capital da BB 
Seguridade foi a maior do mundo em 2013. Em 25/04/2013, a operação gerou um ganho antes 
do impostos de R$ 8,4 bilhões para o Banco do Brasil. Após a conclusão da oferta, o free float 
(ações em livre negociação no mercado) da BB Seguridade chegou a 33,75% e o Banco do 
Brasil manteve um controle acionário de 66,25% do capital total.  
 
 Desde o início de sua negociação em bolsa e até o fim do exercício de 2013, as ações 
da Companhia denominadas BBSE3 apresentaram valorização de 44,1% sobre o preço inicial 
definido na oferta pública. Em igual período, o IBOVESPA acumulou queda de 6,2%. As 
ações encerraram o ano de 2013 cotadas a R$ 24,50 e o valor de mercado da Companhia 
chegou a R$ 49,0 bilhões. O volume financeiro médio diário de negociação das ações em 
2013 foi de R$ 115,7 milhões. O valor patrimonial por ação atingiu R$ 3,06 em 31/12/2013. 
 
 O organograma a seguir evidencia a configuração societária em 31/12/2013.  
 

 
 

 Consta do Relatório de Gestão 2013 que, em 31/12/2012, a BB Seguridade passou a 
consolidar todas as participações até então detidas pelo controlador em empresas de seguros, 
previdência aberta, capitalização e corretagem de produtos de seguridade, quando houve o  
aumento do seu capital mediante conferência de 100% das ações de emissão da BB COR 
Participações S.A. (BB Cor Part), 100% das ações de emissão da BB Seguros Participações 
S.A. (BB Seguros) e, 100% das ações de emissão da BB Corretora e Administradora de Bens 
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S.A. (BB Corretora), através da total subscrição e integralização dessas pelo BB, com base em 
seus respectivos valores patrimoniais. 
 
 Na mesma data, a BB Seguridade realizou aumento de capital na BB Cor Part., 
mediante a conferência de 100% das ações de emissão da BB Corretora, com base em seu 
respectivo valor patrimonial. A partir daquela data, a BB Corretora passou a subsidiária 
integral da BB Cor Part. Ainda na ocasião, BB Cor Part. e BB Seguros passaram a figurar 
como subsidiárias integrais da BB Seguridade, sendo a BB Corretora sua controlada indireta. 
 
 A gestão de pessoas, contratações e gestão de tecnologia da informação da BB 
Seguridade não foi examinada nesta auditoria, considerando que é realizada pelo Banco do 
Brasil S.A, uma vez que a Companhia não dispõe de quadro de pessoal próprio, bem como de 
rede de distribuição, de recursos materiais, de recursos tecnológicos e de recursos 
administrativos próprios. 
 
 Por ser controlada pelo Banco do Brasil, ter personalidade jurídica própria e ser titular 
individual de direitos e obrigações, as operações e os negócios realizados com o Banco não 
podem ser feitos de forma gratuita. Assim, os custos e despesas utilizados são ressarcidos  ao 
Banco mediante critério de rateio proporcional à efetiva utilização. 
 
 Tal procedimento está regulado no convênio para rateio/ressarcimento de despesas e 
custos diretos e indiretos celebrado entre o Banco do Brasil e a BB Seguridade Participações 
S.A, em 20/12/2012, com vigência de 20 (vinte) anos. 

 Os trabalhos conclusivos foram realizados no período de 01/08/2014 a 31/08/2014, por 
meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob 
exame e 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 à verificação dos seguintes itens: resultados dos 
indicadores; à conformidade das peças do processo de prestação de contas; e resultado 
qualitativo e quantitativo. Além disso, considerando que a governança faz parte dos 
macroprocessos finalísticos da Companhia, verificou-se o planejamento, monitoramento, 
seleção e avaliação dos conselhos de administração e fiscal no âmbito da BB Seguridade e 
também das sociedades a ela coligadas. 

 Não se avaliou as demonstrações contábeis, uma vez que a BB Seguridade é uma 
holding que  consolida as informações das outras empresas coligadas nos ramos de seguros, 
previdência, capitalização e corretagem, as quais têm suas demonstrações contábeis e notas 
explicativas feitas separadamente. 

 Cabe registrar que não constam dos papéis de trabalho as Atas de reuniões dos 
conselhos de administração e fiscal e também o termo de convênio de rateio de custos firmado 
entre a BB Seguridade e o Banco do Brasil, uma vez que esses documentos foram fornecidos 
somente para vistas da equipe de auditoria. 

 Nenhuma restrição foi imposta aos nossos trabalhos. 
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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, avaliação dos resultados 
quantitativos e qualitativos, além de análise na estrutura de governança, cujos resultados 
encontram-se consignados no itens subsequentes. 

2.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

 A BB Seguridade não está inserida no planejamento estratégico de qualquer órgão da 
administração direta, razão pela qual não se insere no Plano Plurianual do Governo Federal, 
de forma que a análise de sua gestão operacional, relativa ao exercício de 2013, esteve voltada 
aos macroprocessos de apoio, ou seja, consolidar todas as participações até então detidas pelo 
controlador (Banco do Brasil) em empresas de seguros, previdência aberta, capitalização e 
corretagem de produtos de seguridade.  
 
 Por não inserir no contexto do Plano Plurianual, a Companhia 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 para o ano de 2013 é visualizado por meio do Programa de 
Dispêndios Globais (PDG), sendo que os desvios apresentados dispensam justificativas para 
aqueles inferiores a 10%, seja extrapolação ou margem, aumento ou diminuição, 
respectivamente, em relação à meta proposta. 

 Analisando o PDG 2013 da BB Seguridade, 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 (2.496.701.593) extrapolaram em 8% a programada. A receita não 
operacional extrapolou 80% a prevista, decorrente de variação monetária ativa - atualização 
monetária dos dividendos a receber da BB COR Participações relativos ao 1º semestre de 
2013.  
 
 A despesa realizada (367.667.176) foi 62% inferior àquela prevista. A maior margem 
foi a de Pessoal que ficou 42% menor que a programada, decorrente da falta de histórico de 
realização, sendo que o orçamento para esta rubrica ficou prejudicado.  

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

 A BB Seguridade foi instada a se manifestar acerca da inserção do seu planejamento 
estratégico no contexto do Banco do Brasil (controlador). Por intermédio do expediente BB 
Seguridade – 2014/0172, de 28/07/2014, foi registrado que com base na definição estratégica 
do Controlador Banco do Brasil, a BB Seguridade estabeleceu seu Planejamento Estratégico, 
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desdobrando-o em objetivos estratégicos e plano operacional. Assim, os objetivos estratégicos 
representam os resultados que sintetizam o Planejamento Estratégico da Companhia e 
expressam os desafios quantificáveis que a BB Seguridade deverá atingir no futuro. O plano 
operacional, por sua vez, é composto por ações que representam iniciativas de impacto e 
abrangência significativos sobre as atividades da BB Seguridade, as quais visam sustentar o 
alcance dos objetivos da Companhia e da Estratégia Corporativa do Banco do Brasil. 

 No que se refere às sociedades coligadas indiretas da BB Seguridade, registrou que por 
ocasião da elaboração do planejamento estratégico dessas companhias, o acionista BB 
Seguros, por meio dos órgãos de governança propõe, negocia e participa diretamente de sua 
aprovação, tendo em vista que a estratégia de cada coligada espelha os objetivos e a estratégia 
da BB Seguridade e, consequentemente, do Conglomerado, considerando para tanto, a 
relevância do balcão bancário para o resultado dessas companhias. 

 Dessa forma, verifica-se que a missão da BB Seguridade está alinhada no contexto do 
Banco do Brasil (controlador) 

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

 Dentre os macroprocessos finalísticos constantes do Relatório de Gestão 2013 da 
Companhia, destaca-se:  
 

a) A gestão das participações societárias com atuação direta na administração das 
empresas operacionais (seguradoras e corretora), por meio da indicação paritária de 
representantes nas diretorias executivas e membros dos conselhos e comitês; e 
 

b) O acompanhamento e gestão das decisões deliberadas pelos conselhos e comitês 
técnicos de todas as empresas participadas, por meio de estrutura de governança 
corporativa, exercendo ativamente seu direito de gestão, de forma compartilhada com 
os parceiros da BB Seguridade em cada empresa, em conformidade com os acordos 
societários celebrados com tais empresas. 

 

 No entanto, as análises  constataram que embora não se evidencia risco de dano ou 
prejuízo ao erário, há a necessidade de melhor formalização das práticas de governança como 
a de elaboração de normativos que regulem a política de seleção, avaliação e monitoramento 
dos membros dos conselhos de administração e fiscal, bem como de melhor formalização no 
planejamento das atividades a serem realizadas pelos conselheiros, medidas essas que 
conforme informado pela administração da empresa, já se encontram em andamento. 

LUCROS E RESULTADOS 

 De acordo com as demonstrações contábeis da BB Seguridade encerradas em 
31/12/2013, o lucro líquido da Companhia atingiu R$ 2,5 bilhões em 2013, apresentando 
crescimento de 99,5% em relação ao ano de 2012.  

 O lucro da Companhia foi impulsionado por diversos fatores, dentre eles pode-se citar 
a adesão ao Refinanciamento de Tributos Federais (REFIS) que gerou uma reversão de 
provisão acrescentando R$ 203,4 milhões ao resultado da Companhia; e a alteração na 
contabilização de planos Parcela Única da Brasilcap que acrescentou R$ 35,3 milhões ao 
resultado.  
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 Os resultados, deduzidos da remuneração dos acionistas, permitiram a expansão do 
patrimônio líquido que alcançou R$ 6,9 bilhões ao final de 2013. O resultado da BB 
Seguridade em 2013 é decorrente de um crescimento consistente do resultado de seguros, 
previdência e capitalização em todas as Companhias coligadas.  

 O faturamento total das companhias coligadas à BB Seguridade, que inclui as receitas 
com seguros, previdência aberta e capitalização, registrou crescimento de 30,1% sobre 2012 e 
alcançou R$ 43,3 bilhões. 
 O crescimento dos resultados da BB Seguridade em 2013 foi sustentado pelas 
coligadas BB Mapfre SH1 e Brasilprev, as quais registraram crescimento no lucro líquido de 
52,7% e 33,7%, respectivamente,  juntamente com a BB Corretora, cujo resultado apresentou 
crescimento de 215,9%.  
 
 De acordo com o Relatório de Administração da Companhia, o mercado de seguros do 
país tem crescido a taxas superiores aos demais segmentos da economia e a BB Seguridade 
tem buscado capturar a maior parte deste crescimento, considerando o potencial de negócios 
existente na base de clientes do Banco do Brasil, seu principal canal de distribuição.   
##/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 127/2013, da DN TCU nº 132/2013 e da Portaria-TCU nº 175/2013? 

 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 
Seguridade Participações S.A. foi analisado o Processo de Prestação de Contas nº 
20140000531, 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 

2. 3 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
 Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao 
erário. 
 
3. Conclusão 
 
 Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando 
identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências corretivas a 
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serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de Providências Permanente 
ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno.  

 Os resultados se apresentaram satisfatórios; no entanto, embora não se evidencie risco 
de dano ou prejuízo ao erário, identificou-se necessidade de melhor formalização do 
planejamento, avaliação e monitoramento dos membros dos conselhos de administração e 
fiscal.  

 Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, 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 201407638 
 
1 CONTROLES DA GESTÃO                           

1.1 Controles da Gestão - Unidades Gestoras  

1.1.1 Controles da Gestão - Unidades Gestoras  

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
A BB Seguridade não possui documento que formalize, no âmbito das sociedades a ela 
coligadas, os critérios de seleção, avaliação e monitoramento dos membros dos conselhos 
de administração e fiscal. 
 
Fato 
 

O Estatuto da BB Seguridade de 29/11/2013, registrado na Junta Comercial do Distrito 
Federal, em 16/01/2014, estabelece que a Companhia será administrada por um Conselho de 
Administração e por uma Diretoria. A Companhia possui, ainda, um Comitê de Auditoria e 
um Conselho Fiscal com o objetivo de acompanhar a ação dos administradores.  

A BB Seguridade detém participação nas outras empresas do grupo, razão pela qual 
foi solicitado à Companhia a forma como é realizada a seleção, monitoramento e avaliação 
dos conselheiros de administração e fiscal desses conselheiros.  
 ##/Fato## 

Causa 
 
  Falta de formalização adequada, considerando a ausência de documento que 
sistematize a política de seleção, avaliação e monitoramento dos membros dos conselhos de 
administração e fiscal das sociedades a ela coligadas.   
##/Causa## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 

Quanto à ausência de documentação que evidencia a forma de seleção, avaliação e 
monitoramento, a Companhia, por meio do expediente BB Seguridade – 2014/0172, de 
28/07/2014, informou que “a política formal de seleção, acompanhamento e monitoramento  

encontra-se em fase de elaboração”. 

 Registrou, ainda, que de acordo com o artigo 29, inciso XIII do Estatuto Social do 
controlador Banco do Brasil, todas as indicações para conselheiros nas empresas ou 
instituições das quais a BB Seguridade, suas subsidiárias, controladas ou coligadas participem 
ou tenham direito de indicar representantes são submetidas ao Conselho Diretor do Banco do 
Brasil.  

Acrescentou que a Companhia se utiliza da mesma base de pré-requisitos do Banco do 
Brasil para a seleção e indicação de representantes para compor os Conselhos de 
Administração e Fiscal das empresas em que detenha participação. 
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Diante disso, destacou alguns requisitos obrigatórios e também desejáveis para a 
seleção de conselheiros de administração e fiscal, tanto para indicados funcionários da ativa 
ou membros estatutários do Banco do Brasil como para aposentados ou não funcionários do 
Banco. 

Com relação à avaliação dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal das 
subsidiárias e coligadas da BB Seguridade, destacou que “está em discussão junto aos fóruns 

de governança dessas empresas a implantação de procedimento avaliativo dos referidos 

membros.”    

No que concerne ao monitoramento das atividades desenvolvidas pelos conselhos de 
administração e fiscal das empresas nas quais a BB Seguridade detém participação, a 
Companhia, por meio do expediente BB Seguridade – 2014/0186, de 11/08/2014, registrou o 
que segue: 

“a) nas sociedades subsidiárias diretas e indiretas – considerando que tais sociedades 

não possuem conselho de administração, o monitoramento em comento aplica-se apenas ao 

Conselho Fiscal por meio de: (i) contato com os conselheiros, sempre que necessário, para 

obtenção de informações e/ou esclarecimentos a respeito dessas sociedades; e (ii) verificação 

e arquivamento de cópia das atas de reunião. 

b) nas sociedades coligadas (participação indireta por meio da subsidiária BB 

Seguros Participações S.A. - o monitoramento se dá por intermédio: (i) do exame prévio dos 

assuntos constantes das pautas das reuniões do Conselho de Administração, com o 

encaminhamento de análise aos conselheiros indicados pela BB Seguridade para servir de 

subsídio à formação da convicção do conselheiro sobre o assunto; (ii) verificação e 

arquivamento de cópia das atas de reunião do conselho de administração ou fiscal; e (iii) 

contato com os conselheiros de administração e fiscal, bem como com os membros do comitê 

de auditoria, sempre que necessário, para obtenção de informações e/ou esclarecimentos a 

respeito dessas sociedades. 

Ainda, para as sociedades coligadas, encontra-se em discussão junto aos sócios da 

BB Seguros a adoção de avaliação formal de desempenho do Conselho de Administração 

dessas empresas, em linha com as melhores práticas de governança do mercado, a ser 

implementada com base em critérios previamente estabelecidos nos respectivos regimentos 

internos.”  
 ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
 Considerando as respostas apresentadas pela BB Seguridade acerca da forma de 
seleção, avaliação e monitoramento dos membros dos conselhos de administração e fiscal das 
sociedades a ela coligadas, verifica-se que a Companhia ainda não possui  documento 
formalizando a política  de seleção, avaliação e monitoramento desses conselheiros, 
considerando que tal documento está em fase de elaboração. Dessa forma, faz-se mister a 
agilização da aprovação desse documento, levando-se em conta as boas práticas de 
governança corporativa.  
 ##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendação: 
 

Não obstante a BB Seguridade utilizar critérios próprios, similares aos adotados pelo 
controlador, para seleção, avaliação e monitoramento dos membros dos conselhos de 
administração e fiscal das sociedades coligadas, em razão de não possuir documento interno 
formal que evidencie os critérios adotados, o que seria adequado às boas práticas de 
governança, a Companhia deve aprovar formalmente esse documento junto aos fóruns 
competentes. 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de planejamento formal das atividades desenvolvidas pelos membros dos 
Conselhos de Administração e Fiscal da BB Seguridade, além de falta de sistemática de 
avaliação de seus desempenhos.  
 
Fato 
 

A BB Seguridade possui Regimento Interno dos Conselhos de Administração e Fiscal, 
os quais trazem disposições acerca das competências e formas de reuniões, dentre outras. No 
entanto, constatou-se o seguinte: 

a) ausência de instrumento que evidenciasse a realização das avaliações formais feita 
pelo colegiado acerca do desempenho de cada conselheiro e a auto avaliação de cada 
conselheiro, conforme estabelece o artigo 20 do capítulo VIII do Regimento Interno do 
Conselho de Administração da BB Seguridade. 

b) ausência no Regimento Interno dos Conselhos de Administração e Fiscal do 
planejamento de suas atividades e de modelo para a realização do planejamento. 

c) ausência no Regimento Interno do Conselho Fiscal da obrigação desse conselho em 
realizar a auto avaliação de suas atividades, bem como da avaliação pelo colegiado sobre cada 
conselheiro. 
 ##/Fato## 

Causa 
 
  Falta de formalização adequada, no que diz respeito ao planejamento das atividades e 
da avaliação do desempenho dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da 
Companhia. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Transcrevemos a seguir as justificativas apresentadas pela BB Seguridade, contidas no 
expediente BB Seguridade – 2014/0197, de 25/08/2014, na ordem das constatações efetuadas 
nas letras “a” a “c” retro.  

a) Quanto ao instrumento utilizado para realizar as avaliações formais do desempenho 
de cada conselheiro, registrou que “tendo em vista que a BB Seguridade é uma companhia 

recém-criada, alguns procedimentos encontram-se em fase de implementação, dentre os 

quais, a realização de avaliações formais dos conselheiros de administração. 
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Ademais, cabe observar que o ano de 2013 houve substituições de conselheiros em 

razão da abertura de capital com o ingresso de representante dos acionistas minoritários, 

bem como do Diretor-Presidente como membro nato, razão pela qual não houve um período 

de permanência dos membros envolvidos nas alterações que fosse ideal para uma avaliação. 

Já para 2014, o modelo de avaliação e autoavaliação dos membros do Conselho de 

Administração encontra-se em fase final de aprovação e será submetido ao Conselho de 

Administração tão logo concluídos os estudos e discussões que visam observar as melhores 

práticas de governança e o procedimento adotado pelo controlador Banco do Brasil.” 

b) No que se refere à ausência no Regimento Interno dos Conselhos de Administração 
e Fiscal do planejamento de suas atividades e de modelo para a realização do planejamento, a 
Companhia registrou o seguinte: “embora não haja previsão nos Regimentos Internos dos 

Conselhos de Administração e Fiscal do planejamento de suas atividades, ambos os 

colegiados observam o calendário de aprovações societárias da Companhia. 

No caso do Conselho de Administração, os conselheiros tomam ciência e discutem 

sobre o resultado mensal e aprovam o resultado semestral e anual, aprovam anualmente o 

orçamento e acompanham o Plano de Negócios, além das demandas que surgem da dinâmica 

dos negócios. 

No caso do Conselho Fiscal, este colegiado possui uma agenda permanente que 

abrange a análise mensal das contas, análise trimestral do sumário de atividades da 

Auditoria Interna, verificação mensal das pendências e análise mensal das Atas da Diretoria 

Executiva, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral (quando ocorrer), além das 

demandas pontuais que surgem da dinâmica dos negócios.” 

c) Com relação à auto avaliação dos conselheiros e também pela avaliação do 
colegiado sobre cada conselheiro, a Companhia informou que “o Manual do Conselho Fiscal 

elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional prevê uma avaliação a ser realizada pelo 

próprio Tesouro Nacional de seus indicados, com o objetivo de verificar se estão sendo 

cumpridas as normas, como, por exemplo, a apresentação de relatório mensal sobre as 

atividades do Conselho.  

No mais, não foram detectadas recomendações que prevejam a avaliação ou 

autoavaliação dos membros do Conselho Fiscal, tendo em vista as atribuições específicas 

desse órgão, bem como as prerrogativas individuais dos conselheiros e a submissão do órgão 

diretamente à Assembleia Geral da Companhia.” 
 ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
  
 As análises a seguir encontram-se na ordem sequencial das justificativas apresentadas.  
 
 a) A resposta apresentada baseou-se no fato de que a BB Seguridade, por ser recém 
criada, alguns procedimentos encontram-se em fase de implementação, dentre os quais, a 
realização de avaliações formais dos conselheiros de administração. Acrescentou, ainda, que o 
modelo de avaliação e auto avaliação dos membros do CA estão em fase final de aprovação. 
Dessa forma, faz-se mister agilizar e aprovar o processo de elaboração dessas avaliações, no 
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intuito de cumprir com o disposto no artigo 20 do capítulo VIII do Regimento Interno do CA 
da BB Seguridade, objetivando seguir as boas práticas de governança, dentre elas, a de que o 
CA deve realizar, anualmente, a auto avaliação de seu desempenho, bem como de cada um de 
seus membros, até porque a reeleição dos membros do conselho deve ser possível depois de 
uma avaliação formal de desempenho.  
 
 b) A justificativa apresentada acerca de como são realizadas as atividades dos 
membros dos conselhos de administração e fiscal foram bem sucintas e não demonstram com 
detalhes as atividades que foram realizadas no transcorrer do exercício de 2013. Dessa forma, 
faz-se mister a existência de um  planejamento das atividades a serem desenvolvidas, 
objetivando estabelecer padrões de normatização, orientação e controle das ações. A sua 
função é fundamental, pois é desta função que parte todas as ações previstas e é dela também 
que se tem a oportunidade de fazer uma melhor análise do que foi realizado. O registro, no 
regimento interno, da necessidade de se ter planejamento, objetiva regular a forma de seu 
funcionamento.  
 
 c) A resposta apresentada pela Companhia está se referindo ao membro do Conselho 
Fiscal indicado pela STN, cujo órgão já prevê uma forma de avaliar o conselheiro. Além 
disso, ressalta que não houve recomendação que prevejam a avaliação ou auto avaliação dos 
membros do Conselho Fiscal, tendo em vista as atribuições específicas desse órgão. No 
entanto, o que se questionou foi a ausência, no Regimento Interno do Conselho Fiscal da BB 
Seguridade, da obrigação de cada um de seus conselheiros em realizar a auto avaliação de 
suas atividades. Questionou-se, ainda, a ausência de avaliação pelo colegiado sobre cada um 
dos  conselheiros.  Entende-se que a auto avaliação do próprio desempenho do conselheiro e 
de cada um de seus membros pelo Conselho Fiscal, pelo menos anualmente, é uma boa 
prática de governança, sendo que a adoção de tal prática comumente significa a utilização de 
padrões de conduta superiores aos exigidos pela lei. A avaliação formal de desempenho serve 
inclusive como um balizador para a reeleição do conselheiro da Companhia, considerando que 
essa não deve ser feita de forma automática, sem que se tenha o retrato do desempenho do 
conselheiro ao longo do ano. 
  

Por último, cabe destacar que as avaliações das atividades desenvolvidas pelo 
Conselho, conselheiros, seus comitês, além do Diretor Presidente é pratica generalizada tanto 
no Brasil quanto no estrangeiro. 

Conforme determina o Regimento Interno do Banco do Brasil, o Conselho de 
Administração realiza sob a condução do Presidente, avaliação formal do seu próprio 
desempenho,  do desempenho do Presidente do Banco, do Comitê de Auditoria e da Diretoria 
Executiva. 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendação: 
  
 Diante das análises efetuadas acerca das justificativas apresentadas pela Companhia, 
recomendamos a implementação, ainda no transcorrer do exercício de 2014, das seguintes 
medidas:   
 
 a) aprovar o modelo de elaboração das avaliações feitas pelo CA acerca do 
desempenho de cada conselheiro e também o de auto avaliação de cada um de seus membros, 
além de cobrar a elaboração das avaliações; 
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 b) incluir no Regimento Interno do Conselho de Administração da BB Seguridade a 
necessidade do planejamento das atividades a serem realizadas  anualmente, bem como 
realizar a elaboração do mesmo, objetivando manter o controle das ações desenvolvidas por 
cada um dos conselheiros; e 
   

c) encaminhar proposta ao Conselho Fiscal da BB Seguridade com sugestão para 
inclusão, em seu Regimento Interno, de programa de avaliação composto por autoavaliação e 
avaliação, pelo órgão colegiado, de cada um de seus membros, objetivando identificar 
oportunidades de aprimoramento de suas práticas, inclusive quanto aos aspectos 
procedimentais, a exemplo da elaboração de planejamento formal da agenda anual de reuniões 
do Conselho Fiscal. 
 
1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência, no Estatuto da BB Seguridade, de registros relacionados à impossibilidade de 
acumulação de cargo do Vice Presidente do Conselho de Administração  com o de 
Diretor-Presidente da Companhia. 
 
Fato 
 

A Resolução CGPAR nº 3, de 31/12/2010, estabelece a adoção pelas empresas estatais 
de diretrizes objetivando o aprimoramento das práticas de governança corporativa, relativas 
ao Conselho de Administração (CA).  

A letra “a” do artigo 1º da referida Resolução determina a adoção, pelas empresas 
estatais, da seguinte diretriz: “segregação de funções de direção, evitando o acúmulo do 

cargo de Presidente do Conselho de Administração, ou assemelhado, e diretor presidente 

pela mesma pessoa, mesmo que interinamente, com o objetivo de impedir a concentração de 

poder.” 

Da leitura procedida nas Atas do CA da BB Seguridade Participações S.A., entre 
janeiro/2013 a junho/2014, não foi identificada a existência do Diretor-Presidente da 
Companhia acumulando cargo com o de Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de 
Administração dessa unidade.  

No entanto, não se identificou, no referido Estatuto, o registro de que o cargo de Vice-
Presidente do CA não poderá ser acumulado com o de Diretor-Presidente da Companhia. 
 ##/Fato## 

Causa 
 

Insuficiência, no Estatuto da BB Seguridade, de registros que evidenciem a segregação 
de função de Diretor-Presidente da Companhia com o de Vice-Presidente do CA. 
 ##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por intermédio do expediente BB Seguridade – 2014/0190, de 14/08/2014, a 
Companhia registrou o que segue: 

 “Destaque-se que a BB Seguridade sempre observou a diretriz contida na Resolução 

CGPAR nº 03, tanto que nunca elegeu para os cargos de Presidente ou Vice-Presidente do 
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CA pessoa de seu Diretor Presidente. Atualmente, esses cargos são ocupados por membros 

da Vice-Presidência do controlador BB. 

Sem prejuízo disso, a fim de acompanhar as melhores práticas de governança 

corporativa, bem como vedar expressamente que o cargo de Vice-Presidente do CA também 

seja ocupado pelo Diretor Presidente, está em trâmite nova proposta de alteração estatutária 

na BB Seguridade para deixar mais claro o contido na diretriz da Resolução CGPAR nº 3, de 

31.12.2010. 

Nesse sentido, o parágrafo 1º do art. 12 do Estatuto Social passará a vigorar com a 

seguinte redação, caso não haja objeção por parte do Departamento de Coordenação e 

Governança das Empresas Estatais (DEST): 

Art. 12 – A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por 

uma Diretoria, com os poderes conferidos pela lei e de acordo com o presente 

Estatuto Social, e contará com um órgão de auditoria interno subordinado 

hierarquicamente ao Conselho de Administração. 

Parágrafo 1º - Os cargos de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de 

Administração não poderão ser acumulados com o de Diretor-Presidente ou principal 

executivo da Companhia, ainda que interinamente.” 
 ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
  Embora já conste do Estatuto Social em vigor, que o Diretor-Presidente não pode 
acumular o cargo de Presidente do Conselho de Administração, ainda que interinamente, 
objetivando caracterizar  mais claramente a segregação da função de direção do Vice-
Presidente do CA da BB Seguridade, faz-se mister explicitar no Estatuto da BB-Seguridade o 
registro de que também o cargo de Vice-Presidente do CA não poderá ser acumulado com o 
de Diretor-Presidente da Companhia, considerando que na ausência do Presidente do 
Conselho o Vice-Presidente é quem assume.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendação: 
 
 Submeter a proposta de alteração estatutária aos órgãos de administração da 
Companhia, ao DEST e à Assembleia Geral de Acionistas, fazendo constar, no estatuto da BB 
Seguridade, o registro de que, além do Presidente, o Vice-Presidente do CA também não 
poderá acumular com o de Diretor Presidente da  Companhia. 
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Certificado: 201407638 
Processo: 20140000531 
Unidade(s) Auditada(s): BB Seguridade Participações 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 07 do processo, seja pela 
regularidade. 

 
 
 

Brasília (DF), 12 de setembro de 2014. 
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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 Seguridade Participações S.A é uma sociedade por ações que foi constituída em 

20/12/2013 como subsidiária integral do Banco do Brasil. Assim, funciona como uma holding que 

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

privadas, além de atuar na distribuição, através de uma corretora própria.  

3. A Companhia passou a ter ações negociadas na bolsa de valores em 29/04/2013. O Banco do 

Brasil mantém o controle acionário com 66,25% do capital total (posição de 31/12/2013). Desde o 

início de sua negociação em bolsa até o fim do exercício de 2013, as ações da Companhia 

apresentaram valorização de 44,1% sobre o preço inicial definido na oferta pública (R$ 17,00). As 

ações encerraram o ano de 2013 cotadas a 24,50 e o valor de mercado da Companhia chegou a R$ 

49,0 bilhões. 

4. Diante do escopo planejado de auditoria, verifica-se que a Companhia adota os padrões de 

governança corporativa do Banco do Brasil. No entanto, a Companhia ainda não dispõe de um 

instrumento formal que estabeleça procedimentos de seleção, avaliação e monitoramento  dos 

membros dos conselhos de administração e fiscal, bem como de planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas. Ressalte-se que esse documento encontra-se em fase de elaboração, no âmbito da 

Companhia, com previsão de término até o final de 2014. 



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  

 
 


