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Organograma Funcional
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial e constam no anexo
1.
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Introdução
O Relatório de Gestão da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., referente ao
exercício financeiro de 2011, está estruturado conforme as normas e procedimentos vigentes na
Instrução Normativa TCU nº 63, de 01.09.2010 e nas Decisões Normativas TCU nº 117, de
19.10.2011, TCU nº 108, de 24.11.2010 e Resoluções TCU nº 234, de 01.09.2010 e TCU nº 244, de
20.07.2011. O presente relatório segue, ainda, as orientações técnicas relativas à sua formalização
emanadas da Portaria TCU nº 123, de 12.05.2011 e Portaria CGU nº 2.546, de 27.12.2010, além do
documento “Dicas para Elaboração do Relatório de Gestão 2011”, divulgado pelo TCU.
Itens que não se aplicam à BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
Alguns itens da Portaria TCU nº 123/2011 não se aplicam à natureza jurídica da UJ, sendo eles:


Item 2.4.1 – Programação Orçamentária da Despesa, na forma solicitada na portaria TCU nº
123/2011;



Item 2.4.2 – Programação de Despesas Correntes, na forma solicitada na portaria TCU nº
123/2011;



Item 2.4.3 – Programação de Despesas de Capital, na forma solicitada na portaria TCU nº
123/2011;



Item 2.4.4 - Execução Orçamentária da Despesa, na forma solicitada na portaria TCU nº
123/2011;



Item 2.4.5 – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos
por Movimentação, na forma solicitada na portaria TCU nº 123/2011;



Item 2.4.6 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos
por Movimentação, na forma solicitada na portaria TCU nº 123/2011;



Item 3 - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos;



Item 4 - Informações sobre a Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios
Anteriores;



Item 5.2 - Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas;



Item 5.3 - Composição do Quadro de Estagiários;



Item 5.4 – Demonstração dos Custos de Pessoal da UJ;



Item 5.5 – Terceirização de Mão de Obra Empregada pela UJ;



Item 6 - Informações sobre Transferências no Exercício;



Item 7 - Registros Atualizados nos Sistemas SIASG e SICONV
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Justificativas:


Itens 2.4.1 a 2.4.6: As informações referentes a esses itens não se aplicam à natureza
jurídica da UJ, na forma apresentada na Portaria TCU nº 123/2011, no entanto a previsão
de recursos e dispêndios é apresentada anualmente ao Governo Federal, por meio do
Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest), na forma
adaptada a este Relatório de Gestão;



Itens 3, 4 e 6: A UJ não segue os preceitos da Lei nº 4.320/64; sua contabilidade é
determinada pelas Leis nº 6.404/76 e 11.638/07, as quais não prevêem os itens
especificados na Decisão Normativa TCU nº 108/2010 e Portaria TCU nº 123/2011;



Itens 5.2 a 5.4: O quadro de pessoal da BB Corretora é composto por funcionários
disponibilizados pelo BB, seu controlador, e não há no seu quadro servidores inativos,
pensionistas, estagiários ou servidores regidos pela Lei nº 8.112/90;



Item 5.5: A BB Corretora utiliza a estrutura do Banco do Brasil, efetuando o
ressarcimento dos custos e despesas em conformidade com o Convênio para
Rateio/Ressarcimento de Despesas e Custos Diretos e Indiretos, firmado entre as partes,
e não há mão de obra enquadrada nesse item;



Item 7: O acompanhamento dos Contratos e Convênios enquadráveis nesse item ocorrem
apenas no Banco do Brasil, o qual concentra todas as atualizações.

Itens que não ocorreram no período
Alguns itens não ocorreram no período, sendo eles:


Item 2.1 - Responsabilidades Institucionais da Unidade;



Item 2.2 - Estratégia de Atuação frente às Responsabilidades Institucionais;



Item 2.3 – Programas de Governo sob a Responsabilidade da UJ;



Item 9 - Informações sobre as Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ;



Item 10.1 - Deliberações do TCU Atendidas no Exercício;



Item 10.2 - Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício;



Item 10.3 - Recomendações do OCI Atendidas no Exercício;



Item 10.4 - Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício;



Item 11.2 Recomendações da Unidade de Controle Interno ou de Auditoria Interna
Pendentes de Atendimento;



Item 14.2 - Demonstrativo Analítico das Despesas com Ações de Publicidade e
Propaganda e com Patrocínios Culturais e Esportivos.
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Principais realizações da gestão no exercício
A BB Corretora buscou a conquista de novos clientes e a fidelização dos já existentes, a partir da
oferta de soluções inovadoras para a Proteção de cada público. Em 2011, passou a comercializar
todos os ramos de seguros ofertados pelo Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre, com
lançamento das seguintes modalidades:
a) O BB Seguro Agrícola Faturamento, lançado no mês de julho e inicialmente disponível para
a soja. Possui mecanismo de Proteção contra variações de preço da commodity no mercado,
além da cobertura tradicional contra intempéries;
b) O novo BB Seguro Auto, disponível para comercialização desde outubro/2011;
c) BB Seguro Vida Empresa Flex, seguro massificado de vida, apólice coletiva, para empresas
com até 500 funcionários, com possibilidade de contratação de cobertura de acidentes
pessoais e que, de forma descomplicada, protege os empregados e garante a sustentabilidade
do negócio. Lançado no mês de dezembro/2011;
d) Lançamento do BB Seguro Crédito Protegido (modalidade vida prestamista) para operações
do MPO – Microcrédito Produtivo Orientado, o que contribui para a universalização da
Proteção conferida pelo Seguro, favorece a sustentabilidade das famílias beneficiadas pela
linha de crédito e estimula o crescimento do País.
A BB Corretora encerrou o exercício de 2011 com uma receita de comissões de corretagem na
ordem de R$ 873.376 mil, que representa um crescimento de 19,2% sobre o apurado no ano de
2010. Essa receita é referente à comercialização de seguros, planos de previdência aberta e títulos de
capitalização. O lucro líquido totalizou R$ 147.609 mil, 28,5 % superior a 2010.
Planos e projetos concretos para o exercício seguinte
Para o ano de 2012 a BB Corretora continuará atuando na distribuição de seguros, previdência
aberta e capitalização, primando pela melhoria permanente nos processos e fluxos sob sua gestão,
garantindo o cumprimento dos normativos dos órgãos reguladores.
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1. Identificação
Quadro I - Identificação
Poder e Órgão de vinculação
Poder: Poder Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Fazenda.

Código SIORG: 001929

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
Denominação abreviada: BB Corretora.
Código SIORG: não se aplica

Código LOA: não se aplica

Código SIAFI: 179041

Situação: Ativa.
Natureza Jurídica: Sociedade de Economia Mista.
Principal Atividade: A BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. é Código CNAE: não se aplica
uma subsidiária integral do Banco do Brasil e tem por objeto social a corretagem de
seguros dos ramos elementares, vida e saúde, títulos de capitalização, planos de
previdência complementar aberta e a administração de bens.
Telefones/Fax de contato:

(61)3102-7712

Fax (61)3102-7717

Endereço eletrônico: bbcorretora@bb.com.br
Página da Internet: A empresa tem link no sítio do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br.
Endereço Postal: A BB Corretora tem foro na cidade de Brasília e está localizada no Setor Bancário Sul, quadra 01,
bloco A, Ed. Sede I, 15º andar, Brasília/DF – CEP 70073-900.
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Criada em 30 de junho de 1987, por meio da Ata de Assembléia Geral Extraordinária, na forma do parágrafo 1º do
Art.130, da Lei 6.404/76.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
A BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., Subsidiária Integral do BB, é a empresa autorizada pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP (órgão regulador do Sistema de Seguros no Brasil) a atuar na
comercialização de seguros (todos os ramos), previdência e capitalização. A circular SUSEP nº 127, de 13.04.2000
dispõe sobre a atividade de corretor de seguros.
A Estrutura Orgânica da subsidiária está estabelecida no seu Estatuto Social, conforme descrita a seguir:
a)

Assembléia Geral: é instalada ordinariamente até o mês de abril, para os fins previstos em lei e, extraordinariamente,
sempre que os interesses da Sociedade o exigirem.

b) Conselho Fiscal: o Conselho Fiscal funciona de modo permanente e é constituído de três membros efetivos e
Relatório de Gestão – BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - 2011
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respectivos suplentes, todos brasileiros, eleitos anualmente pela Assembléia Geral Ordinária.
c)

A Sociedade é administrada por uma Diretoria composta por três membros, designados Diretor-Presidente, DiretorGerente e Diretor Técnico, brasileiros, residentes no país, eleitos pela Assembléia Geral para cumprirem mandato de
três anos, podendo ser reeleitos.

O Diretor-Presidente, o Diretor-Gerente e o Diretor-Técnico serão, obrigatoriamente, funcionários da ativa, detentores de
cargos comissionados e pertencentes à carreira administrativa do Banco do Brasil S.A. O Diretor-Técnico será
obrigatoriamente corretor de seguros, habilitado e registrado na Superintendência de Seguros Privados – Susep.
Regimento Interno ou Estatuto
O Estatuto da BB Corretora encontra-se no anexo 2.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
As atividades exercidas em todos os níveis da estrutura do Conglomerado Banco do Brasil são regidas por normas
internas codificadas pelas instruções normativas corporativas - INC, em meio eletrônico, sendo as alterações referendadas
por membro do comitê de administração da dependência responsável pela normatização do produto ou serviço.
Esse instrumento (INC) consolida todos normativos do Conglomerado BB, recebendo um grande número de alterações
durante o ano.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI

Nome

-

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI

Nome

-

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora

Código SIAFI da Gestão

-

-
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2. Informações sobre o Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira
2.1 Responsabilidades Institucionais da UJ
Não ocorreu no período.
2.2 Estratégia de Atuação Frente às Responsabilidades Institucionais
Não ocorreu no período.
2.3 Programas de Governo sob a Responsabilidade da UJ
2.3.1 Execução dos Programas de Governo sob a Responsabilidade da UJ
Não ocorreu no período.
2.3.2 Execução Física das Ações Realizadas pela UJ
Não ocorreu no período.
2.4 Desempenho Orçamentário/Financeiro
2.4.1

Programação Orçamentária da Despesa

2.4.2

Programação de Despesas Correntes

2.4.3

Programação de Despesas de Capital

Os quadros referentes aos itens 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 não se aplicam à natureza jurídica da UJ. No
entanto, a BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., como empresa controlada pela
União, apresenta anualmente ao Governo Federal, por meio do Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (Dest), a previsão dos recursos e dispêndios totais (Programação
PDG) que integra o Orçamento Geral da União.
O Programa de Dispêndios Globais (PDG) é um conjunto sistematizado de informações econômicofinanceiras estruturado pelo Dest, com o objetivo de avaliar o volume de recursos e dispêndios a
cargo das Estatais. É constituído pelos seguintes principais blocos:

Discriminação das Origens de Recursos (DICOR) - registro econômico de todas as receitas
e recursos, independentemente de sua natureza e origem, destinados à cobertura dos dispêndios
globais em um determinado período, segundo o conceito de competência.

Discriminação das Aplicações de Recursos (DICAR) - registro de todos os dispêndios,
exceto os relativos à correção monetária, depreciação e amortização de ativos, segundo o conceito
de competência.
O PDG é aprovado por decreto do Presidente da República e a programação pode ser revisada
durante o exercício.
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2.4.4

Execução Orçamentária das Despesas

2.4.5

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por
Movimentação

2.4.6

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por
Movimentação

Os quadros referentes aos itens 2.4.4, 2.4.5 e 2.4.6 não se aplicam à natureza jurídica da UJ.
Entretanto, a execução do orçamento (valores realizados) para o ano de 2011 pode ser visualizada
através do PDG. Destacam-se os desvios superiores a 10% (margem/extrapolação) observados em
relação aos valores programados, conforme Decreto nº 7.375, de 29.11.2010:
Tabela I – Acompanhamento PDG
R$
PDG

BB-CORRETORA

Realizado
até

Programado*
até

% Atingimento
em relação a

Dez/11

Dez/11

Dez/11

DICOR
110000
112000

RECEITAS
OPERACIONAL

942.716.810

776.074.748

121%

907.508.302

755.107.504

120%

113000

NAO OPERACIONAL

35.208.508

20.967.244

168%

199999

TOTAL DOS RECURSOS

942.716.810

776.074.748

121%

220000

DISPÊNDIOS DE CAPITAL

147.609.217

113.903.979

130%

147.609.217

113.903.979

130%

795.107.594

662.170.768

120%

11.231.005

9.838.066

114%

636.533.390

535.091.911

119%

1.964.734

1.339.922

147%

139.902.570

112.059.574

125%

5.475.894

3.841.294

143%

942.716.810

776.074.748

121%

DICAR
229000
240000

OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL
DISPÊNDIOS CORRENTES

241000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

243000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

244000

UTILIDADES E SERVIÇOS

245000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

249000

OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES

299999

TOTAL DOS DISPÊNDIOS

(*) Conforme Decreto nº 7.375, de 29 de novembro de 2010.
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112000 – Receita Operacional – Extrapolação de 20%
Em razão das receitas de comissões oriundas da comercialização de planos de títulos de
previdência, de capitalização e de corretagens.
113000 – Receita Não Operacional – Extrapolação de 68%
Em razão das receitas com aplicações em operações compromissadas de títulos públicos federais.
229000 – Outros Dispêndios de Capital – Extrapolação de 30%
A variação deve-se ao valor dos dividendos a serem pagos ao Banco do Brasil, seu controlador, em
virtude do maior resultado.
241000 – Pessoal e Encargos Sociais – Extrapolação de 14%
Decorrente do aumento do quadro de pessoal.
243000 – Serviços de Terceiros – Extrapolação de 19%
Aumento nas despesas de desenvolvimento e manutenção de sistemas.
244000 – Utilidades e Serviços – Extrapolação de 47%
Extrapolação decorrente de maior gasto com comunicação.
245000 – Tributos e Encargos Parafiscais – Extrapolação de 25%
As despesas tributárias (PASEP, COFINS, ISS, IR e CSLL) são influenciadas pelas suas respectivas
bases de cálculo.
249000 – Outros Dispêndios Correntes – Extrapolação de 43%
Aumento das despesas de provisão para ações judiciais.
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2.4.7 Indicadores Institucionais
Tabela II – Indicador de Eficácia

Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Indicador de Eficácia

Objetivo do Indicador

Mede o grau de alcance das metas programadas em determinado
período de tempo. No cálculo utilizou-se a receita operacional orçada
e aprovada no Decreto nº 7.375, de 29.11.2010 e a receita
operacional realizada.

Tipo

Eficácia

Área responsável

Banco do Brasil/Diretoria de Controladoria

Fórmula de cálculo e método de (Receita Operacional Realizada/Receita Operacional Orçada) x 100
medição
Fonte dos dados

PDG - Programa de Dispêndios Globais
Evolução dos resultados do indicador
Meta para o exercício de 2011

Resultado nos exercícios
anteriores

Prevista

Realizada

2010

2009

Não se aplica

120,18%

112,63%

106,63%

Análise crítica do Resultado do indicador em 2011
A meta prevista para 2011 não se aplica ao indicador, uma vez que seu numerador envolve a Receita Operacional
Realizada efetivamente e não a projetada.
A extrapolação desse indicador refere-se às receitas de comissões oriundas da comercialização de planos de
títulos de previdência, de capitalização e de corretagens.
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Tabela III – Indicador de Eficiência 1

Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Indicador de Eficiência

Objetivo do Indicador

Demonstra a utilização dos recursos de que a unidade ou entidade
dispõe para realizar um conjunto de ações e operações que visam
atingir um propósito de trabalho previamente programado. A
eficiência está associada ao uso dos recursos disponíveis em relação
aos produtos e serviços finais obtidos.

Tipo

Eficiência

Área responsável

Banco do Brasil/Diretoria de Controladoria

Fórmula de cálculo e método de medição

[(Despesa de Pessoal + Despesa Serviços de Terceiros)/Receita
Operacional]x100

Fonte dos dados

PDG - Programa de Dispêndios Globais
Evolução dos resultados do indicador
Resultado nos exercícios
anteriores

Meta para o exercício de 2011
Prevista

Realizada

2010

2009

72,17

71,38%

72,27%

72,42%

Análise crítica do Resultado do indicador em 2011
O indicador se manteve estável. Em 2011 houve aumento das Despesas de Pessoal e Despesas de Serviços de
Terceiros, com correspondente aumento da Receita Operacional.
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Tabela IV – Indicador de Eficiência 2

Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Indicador de Eficiência

Objetivo do Indicador

Demonstra o quanto das Receitas de Serviços é utilizado para pagar
as Despesas Administrativas.

Tipo

Eficiência

Área responsável

Banco do Brasil/Diretoria de Controladoria

Fórmula de cálculo e método de medição

[(Desp. Pessoal + Outras Desp. Admin)/Receita de Prestação de
Serviços] x 100

Fonte dos dados

PDG - Programa de Dispêndios Globais
Evolução dos resultados do indicador
Resultado nos exercícios
anteriores

Meta para o exercício de 2011
Prevista

Realizada

2010

2009

72,39%

71,95%

72,53%

72,76%

Análise crítica do Resultado do indicador em 2011
O indicador se manteve estável. Em 2011 houve aumento das Despesas de Pessoal e Outras Despesas
Administrativas, com correspondente aumento da Receita de Prestação de Serviços.
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Tabela V – Índice de Cobertura

Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Índice de Cobertura

Objetivo do Indicador

Demonstra o quanto das Outras Despesas Administrativas é pago
pela Receita de Serviços.

Tipo

Cobertura

Área responsável

Banco do Brasil/Diretoria de Controladoria

Fórmula de cálculo e método de medição

(Rec. Prestação de Serviços/Outras Despesas Administrativas) x 100

Fonte dos dados

PDG - Programa de Dispêndios Globais
Evolução dos resultados do indicador
Resultado nos exercícios
anteriores

Meta para o exercício de 2011
Prevista

Realizada

2010

2009

140,68%

141,44%

140,41%

140,35%

Análise crítica do Resultado do indicador em 2011
O indicador se manteve estável. Em 2011 houve aumento da Receita de Prestação de Serviços, com correspondente
aumento de Outras Despesas Administrativas.
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Tabela VI – Indicador de Economicidade

Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Indicador de Economicidade

Objetivo do Indicador

Expressa variação positiva da relação custo/benefício, na qual se
busca a otimização dos resultados na escolha dos menores custos em
relação aos maiores benefícios. Revela a atenção da gestão com o
bom uso qualitativo dos recursos financeiros, por definição, escassos,
desde a adequação da proposta orçamentária das metas a serem
atingidas, passando pela coerência com respeito aos preços de
mercado, pelo desenvolvimento de fontes alternativas de receita e
obtenção dos menores custos por produto gerado. Definiu-se para
esse indicador o comparativo entre as propostas de produtos de
seguridade e capitalização firmadas através de canais automatizados
(internet, central telefônica e terminais de auto-atendimento) e
aquelas efetuadas nas agências.

Tipo

Economicidade

Área responsável

BB Corretora

Fórmula de cálculo e método de medição

(Contratações por Canais Automatizados/Contratações nas Agências)
x 100

Fonte dos dados

BB Corretora
Evolução dos resultados do indicador
Meta para o exercício de 2011

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2010

2009

BB Seguro Auto

Não se aplica

142%

139%

130%

Seguros de Vida

Não se aplica

15%

8%

6%

Ourocap

Não se aplica

16%

28%

30%

Seguro Empresarial

Não se aplica

105%

100%

153%

Seguro Residencial

Não se aplica

211%

195%

207%

Análise crítica do Resultado do indicador em 2011
A variação ocorrida nos produtos de capitalização foi decorrente da revisão da estratégia, que alterou o mix de
comercialização e composição da carteira, com vistas à manutenção da liderança de mercado. Essa alteração
contribuiu para a elevação do volume de vendas do produto nas agências, embora o direcionamento fosse
compartilhado e estendido aos demais canais.
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3. Informações sobre os Recursos Humanos da Unidade
3.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos
Quadro II – Força de Trabalho da UJ – Situação Apurada em 31.12.2011
Lotação

Tipologias dos Cargos

Ingressos no Egressos no
exercício
exercício

Autorizada

Efetiva

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)

50

50

6

13

1.1. Membros de poder e agentes políticos

-

-

-

-

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

50

50

6

13

1.2.1. Servidores de carreira vinculados ao órgão

50

50

6

13

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

-

-

-

-

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório

-

-

-

-

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

-

-

-

-

-

-

-

-

50

50

6

13

2. Servidores com Contratos Temporários
3. Total de Servidores (1+2)
Fonte: Banco do Brasil/Diretoria de Seguridade
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Quadro III – Situações que Reduzem a Força de Trabalho da UJ – Situação em 31.12.2011

Tipologias dos afastamentos
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)

Quantidade de pessoas
na situação em 31 de
dezembro
-

1.1. Exercício de Cargo em Comissão

-

1.2. Exercício de Função de Confiança

-

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis)

-

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)

-

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo

-

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior

-

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional

-

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País

-

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)

-

3.1. De oficio, no interesse da Administração

-

3.2. A pedido, a critério da Administração

-

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar
cônjuge/companheiro

-

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por motivo de saúde

-

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por processo seletivo

-

4. Licença remunerada (4.1+4.2)

-

4.1. Doença em pessoa da família

-

4.2. Capacitação

-

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)

-

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro

-

5.2. Serviço militar

-

5.3. Atividade política

-

5.4. Interesses particulares

-

5.5. Mandato classista

-

6. Outras situações (Especificar o ato normativo)

-

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)
Fonte: Banco do Brasil/Diretoria de Seguridade

-
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Quadro IV – Detalhamento Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UJ - Situação em
31.12.2011
Lotação
Tipologias dos cargos em comissão e das funções
gratificadas
Autorizada Efetiva
1. Cargos em comissão

Ingressos no Egressos no
exercício
exercício

50

50

6

13

-

-

-

-

50

50

6

13

50

50

6

13

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

-

-

-

-

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas

-

-

-

-

1.2.4. Sem vínculo

-

-

-

-

1.2.5. Aposentados

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.Servidores de carreira vinculados ao órgão

-

-

-

-

2.2.Servidores de carreira em exercício descentralizado

-

-

-

-

2.3.Servidores de outros órgãos e esferas

-

-

-

-

50

50

6

13

1.1.Cargos Natureza Especial
1.2.Grupo Direção e Assessoramento superior
1.2.1. Servidores de carreira vinculados ao órgão

2. Funções gratificadas

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)
Fonte: Banco do Brasil/Diretoria de Seguridade

Quadro V – Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação Apurada em 31.12.2011
Tipologias do Cargo
1.

2.

3.

Provimento de cargo efetivo

Quantidade de Servidores por Faixa Etária
De 31 a 40
De 41 a 50
De 51 a Acima de
Até 30 anos
anos
anos
60 anos
60 anos
8

19

14

9

-

1.1. Membros de poder e agentes políticos

-

-

-

-

-

1.2. Servidores de Carreira

8

19

14

9

-

1.3. Servidores com Contratos Temporários

-

-

-

-

-

Provimento de cargo em comissão

-

-

-

-

-

2.1. Cargos de Natureza Especial

-

-

-

-

-

2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior

-

-

-

-

-

2.3. Funções gratificadas

-

-

-

-

-

8

19

14

9

-

Totais (1+2)

Fonte: Banco do Brasil/Diretoria de Seguridade
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Quadro VI – Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada em 31.12.2011
Tipologias do Cargo
1.

1
-

-

-

-

6

26

18

-

-

1.1. Membros de poder e agentes políticos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Servidores de Carreira

-

-

-

-

6

26

18

-

-

1.3. Servidores com Contratos Temporários

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1. Cargos de Natureza Especial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3. Funções gratificadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

26

18

-

-

2.

3.

Provimento de cargo efetivo

Quantidade de pessoas por nível de escolaridade
2
3
4
5
6
7
8
9

Provimento de cargo em comissão

Totais (1+2)

LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 –
Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: Banco do Brasil/Diretoria de Seguridade

3.2 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos
Não existem indicadores gerenciais sobre recursos humanos na BB Corretora. O quadro de pessoal
da BB Corretora é composto por funcionários disponibilizados pelo BB, seu controlador.
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4. Informações sobre o Cumprimento das Obrigações (Lei nº 8730/1993)
As informações desse item constam no anexo 3.
5. Informações sobre o Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial e constam no anexo
4.
6. Informações quanto à Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental
As informações desse item constam no anexo 5.
7. Informações sobre a Gestão do Patrimônio Imobiliário da UJ Classificado como “Bens de
Uso Especial” de Propriedade da União ou Locado de Terceiros
A BB Corretora utiliza a infraestrutura do BB e não tem sob sua responsabilidade a administração
de imóveis através do Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet.
8. Informações sobre a Gestão da Tecnologia da Informação (TI) da UJ
As informações desse item constam no anexo 5.
9. Informações sobre as Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ
Não ocorreu no período.
10. Informações sobre Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno e do TCU
10.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
Não ocorreu no período.
10.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Não ocorreu no período.
10.3 Recomendações do OCI Atendidas no Exercício
Não ocorreu no período.
10.4 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Não ocorreu no período.
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11. Informações sobre o Tratamento das Recomendações Realizadas pela Unidade de
Controle Interno
11.1 Recomendações da Unidade de Controle Interno ou de Auditoria Interna Atendidas no
Exercício
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial e constam no anexo
6.
11.2 Recomendações da Unidade de Controle Interno ou de Auditoria Interna Pendentes de
Atendimento
Não ocorreu no período.
12. Outras Informações Consideradas pelos Responsáveis como Relevantes para a Avaliação
da Conformidade e do Desempenho da Gestão
12.1 Gestão da Empresa
Para o exercício de 2011, a BB Corretora alinhada à estratégia para os segmentos de seguro,
previdência aberta e capitalização do Banco do Brasil, manteve o direcionamento em priorizar o
atendimento aos clientes e incrementar a comercialização das soluções disponibilizadas pelas
empresas do Conglomerado BB, com vistas a aumentar a participação de mercado nos ramos em
que atua.
No plano social, com recursos advindos da comercialização de seguros, continuam as ações
desenvolvidas pela Federação Nacional das Associações Atléticas Banco do Brasil (FENABB) e
Fundação Banco do Brasil (FBB), voltadas para projetos sociais, de cidadania e de preservação dos
recursos hídricos.
Os objetivos estratégicos da BB Corretora, em 2011, foram atingidos. As metas financeiras
negociadas com o Conglomerado BB para comercialização por suas redes de distribuição foram
determinadas de acordo com a estratégia de venda de cada negócio e estipuladas em
arrecadação/prêmio. O acompanhamento dessas metas é efetuado por meio do sistema corporativo
do BB, complementado por um aplicativo de Informações Gerenciais, próprio da BB Corretora,
onde são concentrados os dados estatísticos, operacionais e financeiros.
Apresentamos o resumo dos valores orçados e realizados no ano de 2011. A Empresa teve um
crescimento de suas receitas, em torno de 19%, advindas de comissões de corretagem intermediadas
junto ao Banco do Brasil, conforme quadro a seguir:
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Segmentos
Seguro de Automóveis
(Prêmios)
Títulos de Capitalização
(Arrecadação)
Previdência
Privada
(Arrecadação)
Seguros de Danos (Prêmios)

Valores em R$ mil
% de atingimento

Orçado

Realizado

1.803.184

1.555.295

86,3%

2.907.036

3.057.676

105,2%

12.700.000

12.383.974

97,5%

853.296

968.277

113,5%

2.240.261

95,2%

Seguros
de
Pessoas
2.352.904
(Prêmios)
Fonte: Banco do Brasil/Diretoria de Seguridade

a) Com referência aos seguros de automóveis, verificou-se um crescimento acima de 5% das
vendas novas em relação a 2010, não obstante esse desempenho ter ficado abaixo do
orçamento previsto. As expectativas de comercialização do BB Seguro Auto foram
impactadas, entre outros fatores, pela integração das operações entre Banco do Brasil e
Mapfre Seguros e os necessários ajustes nos processos e fluxos de contratação.
b) As vendas novas dos seguros de pessoas apresentaram incremento de aproximadamente 90%
sobre o observado em 2010, resultado fortemente impulsionado pelos seguros “vida
prestamista”. Esse resultado, porém, foi inferior às expectativas de comercialização, com
impacto no volume de prêmios auferidos.
c) Os planos de previdência tiveram um crescimento em vendas novas acima de 20% quando
comparado com o ano de 2010. Entretanto, questões estratégicas impediram o atingimento
da meta de vendas, impactando o faturamento esperado.
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12.2 Análise do Balanço Patrimonial
Apresentamos a seguir as principais variações patrimoniais, comparando-se os saldos existentes em
31/12/2011 e 31/12/2010:
Tabela VII – Análise Balanço Patrimonial
Grandes Números Patrimoniais (R$ mil)

2010

2011

Variação

ATIVO
Circulante
Disponibilidades/Títulos e Valores Mobiliários
Créditos a Receber
Demais
Realizável a Longo Prazo
Outras Contas a Receber

476.681 633.961

33,0%

302.907 352.259
116.033 113.677
28.454 47.575

16,3%
-2,0%
67,2%

29.287 120.450

311,3%

PASSIVO
Circulante e Exigível a Longo Prazo
Patrimônio Líquido

476.681 633.961
443.141 600.449
33.539 33.512

33,0%
35,5%
-0,1%

Fonte: Banco do Brasil / Contadoria

ATIVO
Disponibilidades/Títulos e Valores Mobiliários – a variação de 16,3% deve-se, principalmente, às
aplicações de recursos disponíveis em BB Aplic-Pós.
Créditos a Receber – a variação de -2,0% decorre, principalmente, da redução na comercialização
de seguros anuais vinculados à Seguradora Brasilveículos.
Demais – o acréscimo 67,2% deve-se, principalmente, à retenção dos impostos federais incidentes
sobre as corretagens de seguros recebidas das empresas Aliança do Brasil, Brasilveículos,
Brasilprev e Brasilcap e ao reconhecimento de receita de recuperação de despesa de imposto de
renda (indébito tributário) decorrente de decisão transitada em julgado.
Outras Contas a Receber – o acréscimo de 311,3% decorre, principalmente, de valores
constituídos em função de depósito judicial, nos autos da Ação Anulatória – BB Corretora x
Fazenda Nacional.
PASSIVO
Circulante e Exigível a Longo Prazo – incremento em virtude, basicamente, dos seguintes fatores:
- Aumento dos valores a pagar ao Banco do Brasil, referentes à remuneração às agências por
serviços prestados;
- Acréscimo da provisão para pagamento de dividendos;
- Aumento na comercialização de prêmios de seguros com vigência anual, referentes às
seguradoras Aliança do Brasil, Aliança do Brasil Seguros e Mapfre Vera Cruz.
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12.3

Análise da DRE
Tabela VIII – Análise DRE
Principais Itens de Resultado (R$ mil)

2010

Lucro Líquido
Receita de Prestação de Serviços
Receitas Financeiras
Despesas de Serviços Prestados - BB

114.831
766.454
22.682
324.931

2011

Variação

147.609
903.099
35.209
395.410

28,5%
17,8%
55,2%
21,7%

Indicadores de Desempenho

2010

2011

Retorno Sobre o Ativo (1)
Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (2)
(1) Lucro Líquido/Ativo Total Médio
(2) Lucro Líquido/Patrimônio Líquido Médio
Fonte: Banco do Brasil / Contadoria

27,0%

26,6%

342,2%

440,3%

A empresa apresentou, no exercício de 2011, um lucro líquido de R$ 147.609 mil, representando
rentabilidade de 440,3% sobre o Patrimônio Líquido Médio.
Destacamos a seguir as receitas e despesas que mais influenciaram o resultado apurado em 2011:
Receita de Prestação de Serviços – a variação foi influenciada, basicamente, pelo aumento na
arrecadação de prêmios de seguros e nas receitas de comissões oriundas da comercialização de
planos de títulos de previdência – Brasilprev e capitalização – Brasilcap.
Receitas Financeiras – a variação decorre, principalmente, do aumento das rendas devido,
principalmente, à atualização dos depósitos judiciais e aplicações em Operações Compromissadas.
Despesas de Serviços Prestados - BB – maior despesa com remuneração às agências do Banco do
Brasil.
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12.4

Principais Produtos Comercializados

a) Seguros de Pessoas
Foram realizadas 3.331 mil vendas novas de seguros de pessoas (vida e acidentes pessoais), com
destaque para os seguintes produtos:
Seguros Prestamistas
O destaque foi a comercialização do BB Seguro Crédito Protegido, que visa garantir a quitação ou
amortização das dívidas assumidas pelo segurado junto ao Banco do Brasil através de operações de
crédito parcelado, em caso de morte natural ou acidental. Foram contratadas 1.565,9 mil novas
propostas.
Vale destacar também a disponibilização do seguro para as operações de Pessoa Física do MPO –
Microcrédito Produtivo Orientado, o que contribui para a universalização da Proteção conferida
pelo Seguro, favorece a sustentabilidade das famílias beneficiadas pela linha de crédito e estimula o
crescimento do País.
Seguro Ouro Vida
Contempla as coberturas de morte, indenização especial por morte acidental, invalidez permanente
total ou parcial por acidente e antecipação de benefício no caso de doença terminal, além de amplo
serviço de Assistências 24 horas que abrangem assistência pessoal em viagem, ao veículo,
residencial e funeral entre outras. Pode ser contratado por pessoas com idade entre 18 e 65 anos
completos e permite ao segurado titular estender as coberturas a seu cônjuge ou companheiro(a) na
mesma apólice. Em 2011, foram comercializadas aproximadamente 150,5 mil novas propostas deste
produto, entre as modalidades de pagamento mensal e anual.
BB Seguro Vida Mulher
Trata-se de um seguro que oferece coberturas para morte natural, acidental e em caso de diagnóstico
de câncer, além de invalidez permanente total ou parcial por acidente. Também disponibiliza, sem
custo adicional, um pacote de benefícios que busca atender às diversas necessidades da mulher,
como as assistências: segunda opinião médica, rendimento escolar, domiciliar e em viagens, entre
outras.
BB Seguro Vida
Seguro destinado ao público de menor renda oferece dois planos – Básico e Total - com
coberturas de morte natural ou acidental e assistência funeral. No Plano Total, há, de forma
complementar, a cobertura de Indenização Extra de R$ 1 mil além de Assistências como: Chaveiro
Residencial e Farmácia em Casa. Trata-se de um seguro prático, sem burocracia e de rápida
contratação por meio dos terminais de auto-atendimento ou nas agências do Banco do Brasil. Foram
comercializadas 847,4 mil novas propostas.
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BB Seguro Vida Empresa Flex
No ramo dos seguros de vida merece destaque o lançamento, ocorrido em dezembro, do BB Seguro
Vida Empresa Flex, seguro massificado de vida, apólice coletiva, para empresas que tenham de 3 a
500 funcionários, com possibilidade de contratação de cobertura de acidentes pessoais e que, de
forma descomplicada, protege os funcionários e garante a sustentabilidade do negócio.
b) Seguros Imobiliários
No ramo habitacional são ofertados os seguros para imóveis financiados pelo Banco do Brasil,
contemplando as coberturas de Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel
(DFI). O destaque, em 2011, foi a ampliação do seguro habitacional para imóveis na planta.
Como mitigadores de risco das operações de financiamentos imobiliários à produção (Pessoas
Jurídicas), são disponibilizados os seguros Risco de Engenharia (REN) e Garantia de Conclusão de
Obra (GCO).
c) Seguros Rurais
Contemplam os seguros de Penhor Rural, destinados a cobrir os bens dados em garantia de
operações de crédito rural, o BB Seguro Agrícola que objetiva garantir prejuízos causados a
lavouras decorrentes de riscos climáticos e também o Seguro Ouro Vida Produtor Rural e BB
Seguro Vida Agricultura Familiar cujas finalidades são garantir a quitação ou amortização de
dívidas oriundas de crédito rural, em caso de morte do mutuário. Há ainda o Seguro Benfeitorias,
Máquinas e Equipamentos Agrícolas, que garante bens agrícolas não financiados.
A BB Corretora passou a comercializar mais dois novos produtos agrícolas: o BB Seguro Agrícola
Faturamento, lançado em julho/2011, que se destina a garantir, além dos prejuízos causados a
lavouras decorrentes de riscos climáticos, a proteção do faturamento do agricultor contra as
variações de preço da commodity no mercado e o BB Seguro Agrícola Frutas, que garante o
pagamento de indenização decorrente de risco, previsto e coberto, aos pomares de maçã.
d) Seguros de Automóveis
O BB Seguro Auto manteve, com a nova parceria (Banco do Brasil e Mapfre), as qualidades que o
fizeram um dos melhores produtos do mercado, agregando, ainda, diferenciais ofertados pela
Mapfre Seguradora. Uma das premissas desse novo negócio foi a manutenção da igualdade de
condições do seguro distribuído pela BB Corretora no canal BB com aquele comercializado pelos
demais corretores. Importante ressaltar que, em 31 de outubro de 2011, o processo de venda do BB
Seguro Auto foi implementado em sua plenitude na rede de agências do Banco do Brasil.
e) Seguros Patrimoniais
Os destaques nesses ramos são o Seguro Ouro Residencial, que proporciona ao segurado
indenização pelos danos a que está sujeito o seu imóvel e o Seguro Ouro Empresarial, com
coberturas* que visam proteger o patrimônio das empresas. Entre as modalidades de seguros
residenciais, merece destaque o Seguro Ouro Residencial Estilo, que dispõe de coberturas e
assistências formatadas especialmente para os clientes do segmento Estilo. São comercializados
também seguros para máquinas, transporte internacional e de riscos diversos, sendo esse último,
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composto por modalidades de cobertura multirisco.
* Obedecidas as condições gerais e particulares do produto.
f) Títulos de capitalização
A BB Corretora comercializa um portifólio diversificado de títulos de capitalização sob a
denominação principal Ourocap, emitidos e operados pela Brasilcap Capitalização S.A.
Com relação aos produtos do portfólio comercializado, cabe destacar o Ourocap Estilo Flex,
produto de pagamento mensal (PM) que concede bônus em renda variável, com faixas de valores
adequadas às necessidades dos clientes Estilo e que, a exemplo do Ourocap Prêmio Estilo, título de
pagamento único (PU) que também destina parte dos valores arrecadados para desenvolvimento de
projetos hídricos capitaneados pela FBB; e Ourocap Empresa Flex - único PU do mercado de
capitalização com bônus em renda variável; além desses, existem outras modalidades de títulos de
pagamento mensal e único que complementam o portfólio de produtos de capitalização.
g) Previdência Complementar Aberta
No segmento de previdência complementar aberta, a BB Corretora comercializa produtos da
Brasilprev Seguros e Previdência S.A., que possui um completo portfólio de produtos, segmentados
de acordo com o perfil dos clientes Banco do Brasil, nas modalidades PGBL e VGBL.
Mais uma vez o destaque foi a evolução nas vendas de planos de previdência ocorrida em 2011. As
receitas da BB Corretora, somente com vendas novas, tiveram um incremento de 26% em relação a
2010.
Responsabilidade Pública e Cidadania
Em virtude da comercialização das soluções em seguridade, a BB Corretora apóia indiretamente
ações sociais do Programa Integração AABB Comunidade, instituído e gerenciado conjuntamente
pela Federação Nacional das Associações Atlética Banco do Brasil e pela Fundação Banco do
Brasil, que oferece práticas esportivas, atividades artísticas, complemento educacional, alimentação,
higiene e saúde nas AABBs, com o objetivo de contribuir para a inclusão social, não repetência e
permanência na escola de crianças e adolescentes pertencentes a famílias de baixa renda. Parte
desses recursos também é destinada ao Programa Geração de Trabalho e Renda, da Fundação Banco
do Brasil, que tem o objetivo de promover a inclusão social e a inserção econômica de trabalhadores
urbanos e rurais, por meio de reaplicação de Tecnologias Sociais, apoio ao Desenvolvimento
Regional Sustentável, entre outras.
Situação da Empresa no Mercado
A BB Corretora manteve-se fiel à sua missão de desenvolver e expandir a cultura de seguridade,
oferecendo a todos os segmentos da sociedade brasileira, soluções de seguros, previdência
complementar aberta e títulos de capitalização.
Diante do exposto, é possível constatar que a BB Corretora vem cumprindo seu papel no mercado e
na sociedade, ofertando produtos modernos e inovadores, favorecendo a poupança interna de longo
prazo e contribuindo para o desenvolvimento do País.
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13. Informações Contábeis da Gestão
13.1

Declaração Plena, com Ressalva ou Adversa

As informações desse item constam nas demonstrações contábeis do anexo 7.
13.2

Demonstrações Contábeis (Lei nº 6.404/76)

As informações desse item constam no anexo 7.
13.3

Composição Acionária

13.3.1 Composição Acionária do Capital Social
As informações desse item constam no anexo 7.
13.3.2 Composição Acionária da UJ como Investidora
As informações desse item constam no anexo 7.
14.

Conteúdos Específicos por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades Afins

14.1 Demonstrativo da Remuneração Paga aos Membros do Conselho de Administração e
do Conselho Fiscal
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial e constam no anexo
8.
14.2 Demonstrativo Analítico das Despesas com Ações de Publicidade e Propaganda e com
Patrocínios Culturais e Esportivos
Não ocorreu no período.
14.3

Programas, Metas e Indicadores Operacionais

O quadro II.C.1 – Indicadores para Análise de Desempenho de Mercado da Instituição, constante no
Conteúdo Específico da DN TCU nº 108/2010, está disponível no item 2.4.7 - Indicadores
Institucionais, deste relatório de gestão. O quadro II.C.2 – Relação dos Programas e Ações e o
quadro II.C.3 - Relação dos Programas de Governo, não houve ocorrência no período.
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15.

Resultados e Conclusões

15.1 Principais Ações Desenvolvidas e os Efeitos Positivos ou Negativos Sobre os Objetivos
da UJ
No ano de 2011, a BB Corretora manteve-se fiel à sua cultura de oferecer soluções inteligentes em
Seguridade para seus clientes, com vistas à universalização do conceito e da importância da
Proteção. Buscou manter o crescimento alcançado nos últimos exercícios e obteve êxito em seu
planejamento, com um resultado 19,2% superior a 2010.
15.2 Principais Dificuldades Encontradas Para a Realização dos Objetivos e as Medidas
Tomadas Para Mitigá-las
Não houve nenhum fato relevante que mereça ser citado. Houve apenas dificuldades pontuais que
foram sendo corrigidas ao longo do exercício de 2011.
15.3 Principais Medidas que Deverão Ser Adotadas pela Unidade nos Exercícios Seguintes
Para Corrigir os Possíveis Desvios dos Objetivos Traçados no Exercício
Nada relevante a ser destacado.

DIRETORIA DE CONTROLADORIA

Sandro Kohler Marcondes

Gustavo de Faria Barros

Diretor de Controladoria

Gerente Executivo

José Pedro Pereira Martins
Gerente de Divisão

Manifestação da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.:
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Anexo 1
Organograma Funcional
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial.
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Anexo 2
Regimento Interno ou Estatuto

____________________________________________________________________________________________
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ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I - DA NATUREZA, DURAÇÃO E SEDE DA SOCIEDADE
Art. 1º A BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A., pessoa jurídica de
direito privado, subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., rege-se por este estatuto, pelas
normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelas disposições legais e
regulamentares que lhe forem aplicáveis.
Art. 2º O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.
Art. 3º A Sociedade tem sede e foro na cidade de Brasília (DF), podendo abrir ou suprimir filiais,
sucursais e agências em todo o território nacional.
CAPÍTULO II - DO CAPITAL E DAS AÇÕES
Art. 4º O capital social é de R$ 26.917.549,13 (vinte e seis milhões, novecentos e dezessete mil,
quinhentos e quarenta e nove reais e treze centavos), dividido em 1.000.000 (um milhão) de
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Parágrafo único

Os títulos ou certificados representativos das ações serão assinados por dois
Diretores.

CAPÍTULO III - DO OBJETO SOCIAL
Art. 5º A Sociedade tem por objeto a administração de bens, a corretagem e a administração,
realização, promoção e viabilização de negócios envolvendo:
I-

Seguros dos Ramos Elementares;

II -

Seguro do Ramo de Vida e Capitalização;

III -

Planos Previdenciários.

IV -

Seguro Saúde.

Parágrafo único

É vedado à Sociedade prestar garantia ou onerar-se a qualquer título, senão
para atingir os objetivos sociais.

CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 6º A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta por três membros, brasileiros,
residentes no País, eleitos pela Assembléia Geral para mandato de 3 (três) anos, podendo ser
reeleitos, sendo:
(AGE de 5.12.2001)

I - um Diretor-Presidente;
II - um Diretor-Gerente; e
III - um Diretor-Técnico.
§ 1º

O Diretor-Presidente, o Diretor-Gerente e o Diretor-Técnico serão, obrigatoriamente,
funcionários da ativa, detentores de cargos comissionados e pertencentes à Carreira
Administrativa do Banco do Brasil S.A. O Diretor-Técnico será obrigatoriamente
corretor de seguros, habilitado e registrado na Superintendência de Seguros Privados
- SUSEP.

(

AGE de 5.12.2001)

§ 2º

No caso de vacância de cargo da Diretoria, o substituto será nomeado pelos membros
remanescentes e servirá até a primeira Assembléia Geral. Se houver vacância da
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maioria dos cargos, a Assembléia Geral será convocada para proceder a nova
eleição.
Art. 7º Nos casos de afastamento temporário ou de vacância, até a posse daquele que vier a ser
nomeado ou eleito, os membros da Diretoria serão substituídos:
III -

o Diretor-Presidente, pelo Diretor-Gerente, cumulativamente;
o Diretor-Gerente, por Diretor-Técnico, cumulativamente;
(AGE de 5.12.2001)

III -

o Diretor-Técnico, por quem for designado pela Diretoria, observada a qualificação
prevista no § 1º do art. 6º.
(AGE de 5.12.2001)

Art. 8º

Não podem participar dos órgãos da Administração, além dos impedidos por lei:
(AGE de 30.4.2001).

I-

pessoas declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários ou do
Banco Central do Brasil;

II -

os que houverem causado prejuízo à Sociedade, ao Controlador e suas Subsidiárias e
Coligadas, que tenham liquidado seus débitos junto às mesmas depois de cobrança
judicial ou lhes sejam devedores;

III -

os que detenham participação societária ou integrem sociedades em mora ou que
tenham causado prejuízos à BB-Corretora de Seguros e Administradora de Bens
S.A., ao Controlador e suas subsidiárias e coligadas;

IV -

sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de
membro da Diretoria;

V-

os dirigentes de empresas ou de sociedades que, nos últimos cinco anos, estiveram
em situação de inadimplência para com a Sociedade, o Controlador e suas
subsidiárias e coligadas;

Art. 9º A Diretoria reunir-se-á, por convocação do Diretor-Presidente, sempre que os interesses
sociais o exigirem, sendo necessária a presença de, no mínimo, 2 (dois) de seus membros,
dentre os quais o Diretor Presidente, efetivo ou substituto no exercício do cargo.
(AGE de 30.4.2001).

§ 1º

As deliberações exigem a aprovação de, no mínimo, dois membros da Diretoria,
ressalvado ao Diretor-Presidente o voto de qualidade, em caso de empate de dois
votos.
(AGE de 30.4.2001 e AGE de 5.12.2001).

§ 2º

Os assuntos tratados e as decisões tomadas serão obrigatoriamente registrados no
livro de atas das reuniões.
(AGE de 30.4.2001).

Art. 10 Os honorários dos Diretores serão fixados pela Assembléia Geral que os eleger.
Art. 11 A Diretoria é investida das atribuições e poderes necessários ao funcionamento da Sociedade
e à realização de seus objetivos sociais, cabendo-lhe, em especial, além de suas atribuições
legais:
III III -

aprovar a estrutura organizacional da Sociedade e a distribuição interna das funções
administrativas;
definir as políticas da Sociedade e deliberar sobre os objetivos e metas sociais,
aprovando critérios, planos, programas e orçamentos;
autorizar a aquisição, empréstimo ou alienação de bens, a constituição de ônus reais
e a prestação de garantias, a transação ou renúncia de direitos, observado o disposto
no art. 5º, parágrafo único;
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IV -

decidir sobre os planos de cargos, salários, vantagens e benefícios e aprovar as
normas de administração do pessoal;

V-

aprovar a destinação e a aplicação de fundos sociais e dos lucros apurados,
obedecida a legislação pertinente;

VI -

decidir sobre a criação, instalação e supressão de filiais, sucursais, agências,
escritórios e outros pontos de atendimento em todo o território nacional;

VII -

autorizar a participação da Companhia em sociedades, no País ou no exterior;

VIII -

decidir sobre situações extraordinárias;

IX -

zelar pelo cumprimento das disposições legais, deste estatuto e das deliberações das
Assembléias Gerais.

Art. 12 Compete:
I-

II -

III -

Ao Diretor-Presidente:
a)

dirigir os negócios da Sociedade;

b)

convocar e instalar assembléias gerais e presidir as reuniões da Diretoria;

c)

fazer cumprir as decisões desses colegiados;

d)

representar a Sociedade, ativa ou passivamente, em Juízo e fora dele,
podendo para tal fim constituir procuradores ou designar prepostos;

e)

apresentar à Assembléia Geral Ordinária relatórios pertinentes às operações
sociais e às mutações ocorridas no exercício, acompanhados do balanço
patrimonial e da demonstração dos resultados, com especificação das origens
e aplicações;

f)

nomear, remover, promover, comissionar, punir e demitir funcionários,
podendo autorizar, conforme normas que estabelecer, a prática desses
mesmos atos pelos demais diretores e órgãos administrativos da Sociedade;

Ao Diretor-Gerente:
a)

encarregar-se da gestão direta dos negócios e operações da Sociedade,
observado o disposto no art. 15;

b)

representar a Sociedade, ativa ou passivamente, em juízo e fora dele,
podendo para tal fim constituir procuradores ou designar prepostos;

Ao Diretor-Técnico:

(AGE de 5.12.2001)

a)

praticar os atos e exercer as prerrogativas legais inerentes à área de seguros,
podendo para tanto constituir prepostos, os quais serão registrados na
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP;

b)

representar a Sociedade, ativa ou passivamente, em juízo e fora dele, e junto
aos órgãos competentes na área de seguros.

Parágrafo único
(

Estatuto Social

É vedada aos Diretores a prática de atos ou a utilização de bens e recursos
da Sociedade para fins estranhos ao objeto social.
AGE de 30.4.2001).
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Art. 13 A constituição de mandatários da Sociedade – ressalvado o disposto no art. 11, inciso III –
observará precisa especificação de poderes e prazo de duração de mandato que, no caso de
mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.
Art. 14 A Sociedade somente se obrigará perante terceiros ou os exonerará de responsabilidade para
com ela mediante assinatura conjunta de dois diretores, de um diretor e um procurador ou de
dois procuradores, salvo os casos de endosso em cheques e títulos cambiários a
estabelecimentos bancários para crédito em conta da Sociedade, em que bastará uma única
dessas assinaturas.
Art. 15 A Sociedade contratará com o Banco do Brasil S.A. a execução dos serviços necessários ao
exercício de suas atividades.
Art. 16 O quadro de pessoal da Sociedade será composto exclusivamente por funcionários cedidos
pelo Banco do Brasil S.A., mediante ressarcimento dos custos, facultada, entretanto, em
casos especiais definidos pela Diretoria, a contratação de mão-de-obra por prazo determinado
e a aceitação de estagiários.
Art. 16-A A BB Corretora integra o componente organizacional único de Ouvidoria do Banco do Brasil
S.A. que atuará em seu nome.
§1º

Além de outras previstas na legislação específica, constituem atribuições da
Ouvidoria:

I-

receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às
reclamações dos clientes e usuários;

II-

prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência acerca do andamento de suas
demandas e das providências adotadas;

III-

informar o prazo previsto para resposta final;

IV-

propor à Diretoria medidas corretivas ou de aprimoramento dos procedimentos e
rotinas da instituição;

V-

elaborar e encaminhar à Auditoria Interna, ao Comitê de Auditoria e à Diretoria,
relatórios semestrais sobre sua atuação, contendo as proposições mencionadas no
item anterior.

§2º

A atuação da Ouvidoria será pautada pela transparência, independência,
imparcialidade e isenção, sendo dotada de condições adequadas para o seu efetivo
funcionamento.

§3º

A Ouvidoria terá assegurado o acesso às informações necessárias para sua atuação,
podendo, para tanto, requisitar informações e documentos para o exercício de suas
atividades, observada a legislação relativa ao sigilo bancário.

§4º

A função de Ouvidor será desempenhada por funcionário da ativa do Banco do Brasil,
detentor de comissão compatível com as atribuições da Ouvidoria, o qual terá
mandato de um ano, renovável por iguais períodos, sendo designado e destituído, a
qualquer tempo, pelo Presidente daquela instituição.

CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL
Art. 17 O Conselho Fiscal funcionará de modo permanente e será constituído de 3 (três) membros
efetivos e respectivos suplentes, todos brasileiros, eleitos anualmente pela Assembléia Geral
Ordinária, que lhes fixará a remuneração, observada a legislação aplicável.
§ 1º

Os representantes da União no Conselho Fiscal serão indicados pelo Ministro de
Estado da Fazenda, dentre os quais um representante do Tesouro Nacional.
(AGE de 22.4.2003).
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§ 2º

O Conselho Fiscal reunir-se-á em sessão ordinária, uma vez por mês, e
extraordinariamente, sempre que julgado necessário por qualquer de seus membros
ou pela Administração da Sociedade. As decisões serão tomadas por maioria de
votos.
(AGE de 30.4.2001).

Art. 18 Aplica-se aos membros do Conselho Fiscal o disposto no Art. 8º.
(AGE de 30.4.2001).

CAPÍTULO VI - DA ASSEMBLÉIA GERAL
Art. 19 A Assembléia Geral será instalada ordinariamente até o mês de abril, para os fins previstos
em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Sociedade o exigirem.
Art. 20 Além dos poderes definidos na lei, competirá especialmente à Assembléia Geral deliberar
sobre:
I-

alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social ou de suas controladas;
abertura do capital; aumento do capital social por subscrição de novas ações;
renúncia a direitos de subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações de
empresas controladas; emissão de debêntures conversíveis em ações ou venda, se
em tesouraria; venda de debêntures conversíveis em ações de sua titularidade de
emissão de empresas controladas; ou, ainda, emissão de quaisquer outros títulos ou
valores mobiliários, no País ou no exterior;

II -

promoção de cisão, fusão ou incorporação; e

III -

permuta de ações ou outros valores mobiliários.

CAPÍTULO VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL, LUCRO, RESERVAS E DIVIDENDOS
Art. 21 O exercício social coincidirá com o ano civil, com término no dia 31 de dezembro de cada ano.
(AGE de 15.12.2010).

Art. 22 Serão levantadas demonstrações financeiras ao final de cada exercício social e,
facultativamente, balanços intermediários em qualquer data, inclusive para pagamento de
dividendos, observadas as prescrições legais.
(AGE de 15.12.2010).

Parágrafo único.

As demonstrações financeiras anuais, além dos requisitos legais e
regulamentares, devem conter:

I-

balanço patrimonial;

II-

demonstrações do resultado do exercício;

III-

demonstração das mutações do patrimônio líquido;

IV-

demonstração dos fluxos de caixa.

Art. 23 Após a absorção de eventuais prejuízos acumulados e deduzida a provisão para pagamento
do imposto de renda, do resultado de cada exercício social serão apartadas verbas que,
observados os limites e condições exigidos por lei, terão, pela ordem, a seguinte destinação:
(AGE de 15.12.2010).

I-

constituição de Reserva Legal;

II-

constituição, se for o caso, de Reserva de Contingência e de Reservas de
Lucros a Realizar;

III-

pagamento de dividendo, observado o disposto nos artigos 24 e 25 deste
Estatuto;

Estatuto Social
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IV-

constituição de Reserva Estatutária para garantir margem operacional
compatível com o desenvolvimento das operações da sociedade, constituída
pela parcela de até 100% (cem por cento) do saldo do lucro líquido, apurado
após as destinações anteriores, até o limite do capital social;

V-

constituição de demais reservas e retenção de lucros previstas na legislação.

Parágrafo único.

Na constituição de reservas serão observadas, ainda, as seguintes normas:

I

as reservas e retenção de lucros de que tratam os incisos IV e V não poderão
ser aprovadas em prejuízo da distribuição do dividendo mínimo obrigatório;

II

o saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências e de lucros a
realizar, não poderá ultrapassar o capital social;

III

as destinações do resultado, no curso do exercício, serão realizadas por
aprovação da Diretoria, conforme disposto no art. 11, inciso V, ocasião em
que serão apresentadas as justificativas dos percentuais aplicados na
constituição da reserva estatutária de que trata o inciso IV do caput deste
artigo.

Art. 24 Aos acionistas é assegurado o recebimento anual de dividendo mínimo e equivalente a 25%
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, como definido em lei e neste Estatuto.
(AGE de 15.12.2010).

§ 1º

O dividendo correspondente a cada exercício social será declarado por ato da
Diretoria, aprovado pela Assembleia Geral.

§ 2º

Os valores dos dividendos devidos aos acionistas sofrerão incidência de
encargos financeiros na forma da legislação, a partir do encerramento do
exercício social em que forem apurados até o dia do efetivo recolhimento ou
pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios quando esse
recolhimento não se verificar na data fixada em lei, pela Assembleia Geral ou
por deliberação da Diretoria.

§ 3º

É admitida a distribuição de dividendos intermediários em períodos inferiores
ao previsto no caput deste artigo, observado o disposto nos artigos 11, inciso
V, e 24, § 1º.

Art. 25 Observada a legislação vigente, a Diretoria poderá autorizar o pagamento ou o crédito aos
acionistas de juros, a título de remuneração do capital próprio, bem como imputação do seu
valor ao dividendo mínimo obrigatório.
(AGE de 15.12.2010).

§ 1º

Caberá à Diretoria fixar o valor e a data do pagamento ou crédito de cada
parcela dos juros, autorizado na forma do caput deste artigo.

§ 2º

Os valores dos juros devidos aos acionistas, a título de remuneração sobre o
capital próprio, sofrerão incidência de encargos financeiros, financeiros, na
forma do § 2º do artigo precedente.

CAPÍTULO VIII - DA LIQUIDAÇÃO
Art. 26 A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou em virtude de deliberação
da Assembléia Geral, à qual caberá estabelecer o modo de liquidação, bem como eleger os
liquidantes e os membros do Conselho Fiscal que deverão funcionar no período de liquidação.
CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
Art. 27 A Diretoria fará publicar no Diário Oficial, depois de aprovado pelo Ministro da Fazenda:
I-

o regulamento de licitações;
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II -

o regulamento de pessoal, os direitos e deveres dos empregados, o regime disciplinar
e as normas sobre apuração de responsabilidade;

III -

o quadro de pessoal, com a indicação, em três colunas, do total de empregos e os
números de empregos providos e vagas, em 30 de junho e 30 de dezembro de cada
ano; e

IV -

os planos de salários, benefícios, vantagens e quaisquer outras parcelas que
componham a retribuição dos empregados.

Parágrafo único

A publicação pode ser dispensada em relação a qualquer dos incisos deste
artigo quando o mesmo for idêntico ao do Banco do Brasil S.A. e já houver
sido efetuada a publicação em causa.
Brasília (DF), 16 de dezembro de 2010.

Estatuto Social
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Anexo 3
Informações sobre o Cumprimento das Obrigações (Lei nº 8730/1993)
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Quadro A.8.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR - BB Corretora de Seguros e
Administradora de Bens S.A.
Quantidade
Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Funções obrigados a
entregar a DBR

Autoridades (Incisos I a VI
do art. 1º da Lei nº 8.730/93)

Cargos Eletivos

Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função de
Confiança ou em comissão)

Situação em relação às
exigências da Lei nº
8.730/93

Posse ou Início do
exercício de Função ou
Cargo

Final do exercício da
Função ou Cargo

Final do exercício
financeiro

Obrigados a entregar a
DBR

-

-

-

Entregaram a DBR

-

-

-

Não cumpriram a obrigação

-

-

-

Obrigados a entregar a
DBR

-

-

3

Entregaram a DBR

-

-

3

Não cumpriram a obrigação

-

-

-

Obrigados a entregar a
DBR

-

-

1

Entregaram a DBR

-

-

1

Não cumpriram a obrigação

-

-

-

Fonte: Banco do Brasil/Secretaria Executiva

Análise Crítica
Procedimentos adotados com relação à entrega e guarda da Declaração de Bens e Rendas dos
Administradores ou Conselheiros:
- Quando da posse, o administrador ou conselheiro recebe orientação e solicitação da Secretaria
Executiva do Banco do Brasil, para entrega da cópia da DBR ou da autorização para consulta na base
de IRPF da RFB, conforme disposto na lei nº 8.730, de 10.11.1993 e na Instrução Normativa 367-1.6.4
do Banco do Brasil;
- As DBR entregues em papel são recebidas em envelopes lacrados e com declaração do administrador
do conteúdo do envelope, não havendo possibilidade legal de análise do seu conteúdo pela Secretaria
Executiva (acesso possível apenas ao TCU);
- O controle da entrega da autorização ou da cópia da declaração é realizado por meio de planilha em
Microsoft Excell;
- No caso de atraso no encaminhamento, ocorre a reiteração do pedido via e-mail e telefone;
- Os documentos são guardados em armário específico para este fim.
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Anexo 4
Funcionamento do Sistema de Controle Interno
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial.
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Anexo 5
Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Gestão da Tecnologia da Informação (TI)
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Quadro A.10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em
consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e
matérias primas.
• Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos
pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de
conteúdo reciclável.
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de
limpeza biodegradáveis).
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência
de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como
critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.
• Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
• Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses
produtos sobre o consumo de água e energia?
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
• Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
• Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi
incluído no procedimento licitatório?
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
• Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido
manifestada nos procedimentos licitatórios?
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e
qualidade de tais bens/produtos.
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à
redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o
impacto ambiental.
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o
consumo de água e energia elétrica.
• Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de
proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
• Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

1

Avaliação
2
3
4
x

5

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
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Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
Considerações Gerais:

1

Avaliação
2
3
4

A BB Corretora é subsidiária integral do Banco do Brasil, o qual concentra os processos de
licitação e as atividades de gestão ambiental do Conglomerado, conforme considerações
abaixo:
Questão 1:
Nos editais de licitação de nobreak e banco de baterias é exigido que o fornecedor dê a
destinação para as baterias substituídas de acordo com a Resolução 401 do CONAMA. Para
que isso seja comprovado é exigida a entrega dos recibos fornecidos pela empresa receptora da
destinação final dessas baterias.
Para a aquisição de mobiliários foram inseridas cláusulas referentes à exigência de certificação
ambiental – na fabricação dos produtos, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira
utilizados deverão ser oriundos de madeira certificada, com comprovação – Certificados de
Cadeia de Custódia CERFLOR, FSC (Forest Stewardship Council) ou outro similar emitido
por entidade reconhecida nacional ou internacionalmente.
A especificação técnica elaborada pelo BB para o papel A4 branco ou reciclado adota como
critérios de sustentabilidade o fornecimento de papel produzido com celulose branqueada por
processo ECF (livre de cloro elementar) e gramatura de 70 a 75 g/m², além de certificação
Cerflor ou FSC, garantindo que a madeira adquirida seja proveniente de florestas 100%
certificadas, ou seja, de produtores que adotam práticas economicamente viáveis,
ambientalmente corretas e socialmente justas. Os envelopes, inclusive os de depósitos, bem
como bobinas para terminais de autoatendimento e de caixa, o BB também exige papel com as
certificações Cerflor ou FSC. Essa prática já vem sendo estendida gradativamente para os
demais materiais gráficos.
Outro exemplo é a contratação do serviço de recondicionamento de cartuchos de toner.
Praticada desde 1999, promove o reaproveitamento de materiais e incentiva o emprego de mão
de obra nacional em produto fabricado inicialmente no exterior.
Nas contratações de serviços de limpeza e conservação de imóveis, o Banco exige que a
empresa contratada realize a coleta seletiva de resíduos nas dependências já atendidas pelo
Programa de Ecoeficiência, implementado gradualmente.
Questão 2:
Para cartuchos de toner o BB contrata o serviço de recondicionamento de carcaças plásticas
vazias. Esses cartuchos, por aproveitarem material já existente, utilizam menos matéria-prima
na sua confecção. Quando da aquisição de cartuchos monocromáticos novos, é permitido o
fornecimento de unidades recondicionadas.
A partir de 2006, os envelopes utilizados nos terminais de autoatendimento passaram a ser
confeccionados em papel de 75 gramas, 15 gramas a menos que o papel anterior, de 90 gramas.
Nos editais de licitação de papel A4 branco é permitido o fornecimento de papel de 70 gramas,
redução de 6,67% no consumo de matéria prima em relação ao padrão do mercado que é de 75
gramas.
Questão 3:
As especificações para contratação de serviços de limpeza prevêem a utilização de sabão neutro
e detergente biodegradável.
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Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis

1

Avaliação
2
3
4

Questão 4:
Nas licitações para contratação de escritórios de projetos (prestadores de serviço), desde abril
de 2011, foram incluídos nos critérios de julgamento dos proponentes, pontuação diferenciada
para os detentores de certificado ISO 9001/2000.
Para fornecimento de mobiliário, papel A4 (branco e reciclado), envelopes pardos, envelopes
utilizados no autoatendimento, bobinas de caixa e terminais de autoatendimento é exigida a
certificação FSC ou Cerflor. De forma a não restringir a concorrência, caso o fornecedor não
esteja certificado, é permitida a participação na disputa e solicitado que apresente, caso
classificado, protocolo comprovando que deu início ao processo de certificação.
Questão 5:
O Banco estabeleceu, através de instruções normativas, o uso de lâmpadas fluorescentes
tubulares de 25W em substituição às lâmpadas de 32W atualmente usadas na maioria das
dependências. Essa mudança resulta na redução do consumo com iluminação em cerca de 20%
(vinte por cento).
Para atender as necessidades de informações de consumo de energia e subsidiar estudos que
visam à economia e eficiência foi criado o Painel Energia Elétrica que disponibiliza, no
ambiente da intranet do Banco, informações e histórico do consumo de cada dependência.
Procen BB: Inspirado no Procel da Eletrobrás (Programa de Conservação de Energia Elétrica
do Governo Federal), o PROCEN BB (Programa de Conservação de Energia Elétrica do Banco
do Brasil) foi criado em 15.12.1990 para acompanhamento e controle da utilização da energia
elétrica nas dependências do BB. O programa, por meio da edição de normas e procedimentos
internos, orienta a utilização racional da energia elétrica nos imóveis de uso (próprios ou de
terceiros, ocupados ou não), resguardando a produtividade, funcionalidade, segurança e
conforto dos usuários.
Com base nas ações coordenadas pelo PROCEN BB foi possível economizar R$ 25 milhões,
representando um percentual de redução de 17% no período de 1998 a 2003 (apesar do
incremento de equipamentos em uso). Essas ações vêm proporcionando melhorias na eficiência
dos sistemas de iluminação, de condicionamento de ar, de elevação e transporte e de energia.
Como reconhecimento, o Procen BB obteve o 2º lugar no Prêmio PROCEL de Economia de
Energia de 2004.
O PROCEN BB, de caráter permanente, enfatiza que o uso racional da energia elétrica nas
dependências do Banco é responsabilidade de todos os segmentos corporativos. Abrange ações
técnicas e comportamentais com destaque para: o acompanhamento do perfil de consumo
(Kwh/m²) das dependências (através de sistema corporativo); a elaboração de projetos,
especificações técnicas e a execução de obras utilizando tecnologias de maior eficiência
energética ( uso de luminárias eficientes — melhor relação lúmens por watts, sistemas de
condicionamento de ar com a melhor relação Kw por TR - tonelada de refrigeração, sistema de
elevação e transporte com tecnologia de maior eficiência energética do tipo V.V.V.F - controle
de velocidade e variação de freqüência).
Puragua BB:
O Programa de Uso Racional de Água do BB – PURÁGUA foi lançado, em 05.05.2005, para
acompanhamento e controle do consumo de água nas dependências do Banco, através da edição
de normas e procedimentos internos que orientam a utilização da água de forma racional nos
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Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis

1

Avaliação
2
3
4

imóveis de uso do BB (próprios ou de terceiros, ocupados ou não), resguardando a
produtividade, funcionalidade, segurança e conforto dos usuários.
O Programa abrange três faces da Responsabilidade Empresarial:
a) respeito ambiental: na redução do consumo de água de todo o Banco. A execução do projeto
tem uma visão para o futuro, com teor educativo e multiplicador quanto ao aspecto ambiental,
junto aos funcionários, aos fornecedores e clientes, e às comunidades onde inseridas as
dependências do Banco, bem como ao público em geral através de divulgação;
b) redução de despesas: na redução do consumo de água em todas as dependências do Banco,
com adequação das instalações físicas existentes e implantação de inovações, com medidas de
intervenção junto às concessionárias de distribuição, com projetos de reuso de água, compondo
um programa que manterá um controle e acompanhamento das alterações realizadas, seus
resultados e sua manutenção;
c) ação social: na adoção do conceito de reciclagem de materiais (por exemplo, com retorno ao
fabricante de metais substituídos para reaproveitamento), dentro da visão de responsabilidade
social.
O Purágua é de caráter permanente, sendo seu gerenciamento de competência, no âmbito
nacional, da Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações - DINOP/Dimob, e, no âmbito
regional, dos Centros de Serviços de Logística jurisdicionantes - CSL, a ele cabendo orientar as
dependências nos assuntos afins.
O Programa prevê a realização de adequação nas instalações hidráulico-sanitárias e outras
medidas para redução do consumo de água.
Em todos os projetos de modernização ou substituição de sistemas de ar condicionado
refrigerado à água, deverá ser analisada a opção de sua substituição, sob o aspecto de custo x
benefício, por outros sistemas sem refrigeração à água;
Ainda no âmbito do Purágua, resguardadas as análises de oportunidade, de custo x benefício,
bem como exigências de saúde e higiene, e as Normas Técnicas vigentes, mediante estudo e
homologação prévia da DINOP/Dimob, encontram-se:
a) Projetos de reuso de água (água de condensação do sistema de ar condicionado, águas cinzas
ou servidas, entre outros);
b) Projetos de novas fontes de captação ou abastecimento (águas pluviais, uso múltiplo de
cisternas exigidas legalmente, entre outros);
c) Projetos incorporando inovações nos sistemas de instalações e em equipamentos, tais como:
- Mictórios masculinos com funcionamento isentos de uso de água;
- Bebedouros de água potável produzida a partir do ar;
- Equipamentos geradores de economia, com acionamento por sensor elétrico ou
eletrônico e fechamento automático;
- Aparelhos purgadores de ar nas tubulações;
- Sistemas de descarga de esgotos a vácuo.
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Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis

1

Avaliação
2
3
4

Questão 6:
São adquiridos os seguintes materiais reciclados: papel A4, envelopes pardos, caixas de
papelão e pasta para arquivo. Existe um modelo de envelope pardo que permite utilização por
até três vezes, viabilizando o seu reaproveitamento.
Questão 7:
(**) Prejudicado/Não se aplica
O Banco não compra veículos desde 2004. No entanto, nas especificações de veículos locados
para transporte em missões de trabalho constam, dentre outras exigências, a fabricação nacional
e a característica bi-combustível ou flex (álcool ou gasolina). Também incluiu vagas de
estacionamento para veículos movidos à energia renovável nas duas agências verdes (ver item
10) participantes do piloto.
Questão 8:
A partir de 1999 o Banco passou a adquirir cartuchos de toner recondicionados que utilizam
menos matéria-prima na sua confecção. No edital de compra é permitido o fornecimento de
produto original ou recondicionado. Existindo estoque de carcaças plásticas vazias, é
contratado o serviço de recondicionamento.
O envelope pardo de uso interno permite utilização por até três vezes, viabilizando o seu
reaproveitamento.
Para carimbos automáticos, o BB orienta as dependências sobre a possibilidade de aquisição
apenas do refil (parte da almofada com tinta) ou da resina (parte do texto), ao invés da troca do
carimbo inteiro (estojo + refil + resina). Essa possibilidade, além de economizar recursos
financeiros, também permite a reutilização de componentes.
Questão 9:
Nas aquisições de bens/produtos o Banco utiliza e/ou elabora especificações técnicas
detalhadas, observando-se sempre os aspectos de qualidade e durabilidade, tanto do produto
acabado quanto dos insumos utilizados em sua fabricação/confecção. Para alguns itens, como
material de expediente e mobiliário, nos processos de aquisição é exigido dos fornecedores a
apresentação prévia de amostras para análise de qualidade e observância às especificações.
Caso os itens sejam reprovados nessa análise, não se formaliza o contrato. Em itens como
material de expediente, além da análise prévia à contratação, o Banco realiza análise também
na entrega e aqueles reprovados são devolvidos para substituição.
Questão 10:
Os programas PROCEN e PURÁGUA, como descritos no item 5, são de caráter permanente e
enfatizam que o uso racional da energia elétrica e água nas dependências do BB é uma
responsabilidade de todos os segmentos corporativos, abrangendo ações técnicas e
comportamentais.
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Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis

1

Avaliação
2
3
4

Dentre as ações técnicas permanentes, estão a edição de instruções normativas pelo corpo
técnico de engenheiros e arquitetos do BB, que contemplam especificações técnicas para
elaboração de projetos executivos, padronizados para toda a rede de dependências. Viabilizam a
contratação de obras e serviços de engenharia com foco na ecoeficiência (economia de energia
e água), por meio da utilização de tecnologias de maior eficiência (luminárias eficientes,
torneiras com dispositivo de fechamento automático, entre outras).
Foram desenvolvidas duas experiências de construção de “agências verdes”, sendo uma em
Pirituba (recém inaugurada – Jan/2012), no estado de São Paulo, e outra em Messejana- CE (em
fase de conclusão). A construção dessas agências segue o rigoroso padrão de certificação LEED
- Leadership in Energy and Environmental Design, do USGBC – United States Green Building
Council, que dentre outras características, estabelece parâmetros de excelência no uso de
energia e água e no conceito de design para edificações sustentáveis.
Esse piloto teve como objetivo contemplar, em sua infra-estrutura predial e em seu
funcionamento, novos processos construtivos, materiais de baixo impacto ecológico, medidas
de otimização e economia na sua atividade, com preocupação de atender a requisitos
ambientais. Da avaliação dos itens aplicados nesse piloto, estão sendo implementadas algumas
iniciativas que alcançarão grande escala com a sua incorporação nas obras em execução em
todos os imóveis do Banco (Ex: Telhados Verdes - aproveitamento de águas pluviais,
especificação de revestimentos com composição de materiais reciclados, etc.).

Questão 12
A campanha visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica foi feita através do Hot
Site do Programa Água Brasil. Adicionalmente, houve as seguintes ações:
- Distribuição do Calendário de mesa 2011, com dicas de consumo responsável;
- Disseminação da ferramenta Pegada Ecológica para todos os funcionários;
- Instituição do IE Pegada com indicadores de consumo para todas as dependências do país,
com bonificação no Acordo de Trabalho;
- Desenvolvimento de vinhetas voltadas para o consumo responsável de água, energia, papel e
coleta seletiva, entre outros.
Questão 13
O Banco do Brasil iniciou em 2010 o Programa Água Brasil, com iniciativas de comunicação
interna e externa visando a promover a mudança de comportamento em relação ao consumo de
recursos naturais. A veiculação da campanha foi feita em TV aberta (Globo, Record, SBT,
Band etc), rádio, revista, jornal e internet.
No programa existem ações para desenvolver e disseminar novas tecnologias sociais que
permitam estimular formas de produção mais sustentáveis no campo e mudar comportamentos e
valores em relação ao consumo consciente e tratamento dos resíduos sólidos nas cidades.
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Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
integralmente não aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do
fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
integralmente aplicado no contexto da UJ.

1

Avaliação
2
3
4
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Quadro A.12.1 – Gestão de TI da UJ
Quesitos a serem avaliados
Planejamento
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um
todo.
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.
Recursos Humanos de TI
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.

1

Avaliação
2 3 4
x
x

5

x
x
x

Informar quantitativos
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.
x
Segurança da Informação
x
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com
x
segurança da informação.
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante
x
documento específico.
Desenvolvimento e Produção de Sistemas
x
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades
x
da UJ.
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.
x
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade
oferecidas aos seus clientes.
x
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.
x
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
x
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao Informar o percentual
desenvolvimento interno da própria UJ.
de participação
12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.
x
13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão
de contratos de bens e serviços de TI.
x
14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e
serviços de TI terceirizados?
x
Considerações Gerais:
A BB Corretora é subsidiária integral do Banco do Brasil, o qual concentra a gestão de Tecnologia da Informação. Os
serviços de processamento de dados, materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da BB Corretora são
regidos por contrato de prestação de serviços firmado com o Banco do Brasil, mediante adequado ressarcimento de
custos.
LEGENDA
Níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao
contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento
descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto
da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto
da UJ.
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Anexo 6
Recomendações
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial.
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Anexo 7
Informações Contábeis da Gestão
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QUADRO B.4.1 - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL

Free Float

Governo

UJ COMO INVESTIDA
Denominação completa: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
Ações Ordinárias (%)
ACIONISTAS
31/12/2009
Tesouro Nacional
0
Outras Entidades Governamentais
100
Fundos de Pensão
0
Ações em Tesouraria
0
% Governo
0
Pessoas Físicas
0
Pessoas Jurídicas
0
Capital Estrangeiro
0
% free float
0
Subtotal Ordinárias (%)
100
Ações Preferenciais (%)

Free Float

Governo

ACIONISTAS
Tesouro Nacional
Outras Entidades Governamentais
Fundos de Pensão que recebem recursos
públicos
Ações em Tesouraria
% Governo
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Capital Estrangeiro
% free float
Subtotal Preferenciais (%)
Total

31/12/2010
0
100
0
0
0
0
0
0
0
100

31/12/2011
0
100
0
0
0
0
0
0
0
100

31/12/2009
0

31/12/2010
0

31/12/2011

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
100%

0
0
0
0
0
0
0
100%

0
0
0
0
0
0
0
100%

0

QUADRO B.4.2 - INVESTIMENTOS PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES

UJ COMO INVESTIDORA - POSIÇÃO EM 31/12/2011
Denominação completa: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.

Investida

Ações Ordinárias (% de participação)
31/12/2010
31/12/2009
0
0

31/12/2011
0

Investida

Ações Preferenciais (% de participação)
31/12/2010
31/12/2009
0
0

31/12/2011
0
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BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
Exercícios encerrados em 31.12.2011 e 31.12.2010

Setor Bancário Sul - Brasília - DF - CNPJ 27.833.136/0001-39

Relatório da Administração

c) Seguros Rurais

I - CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA E ATRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS
A BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., com sede e foro na cidade de Brasília-DF e prazo de duração indeterminado, é
uma Subsidiária Integral do Banco do Brasil e tem por objeto social a corretagem de seguros dos ramos elementares, vida e saúde, títulos de
capitalização, planos de previdência complementar aberta e a administração de bens.
O seu capital social é de R$ 26.918 mil, dividido e representado por 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias nominativas, sem valores nominais,
detidas integralmente, pelo Banco do Brasil.
II - DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
Os recursos humanos utilizados pela BB Corretora de Seguros são constituídos exclusivamente por funcionários do quadro permanente do Banco
do Brasil. O funcionamento da BB Corretora de Seguros, em todo o País, está intrinsecamente ligado à utilização da estrutura física e logística do
Banco do Brasil. A cessão de pessoal, bem como o fornecimento de serviços de processamento de dados, materiais e equipamentos necessários
ao funcionamento da BB Corretora de Seguros, são regidos por contrato de prestação de serviços firmado com o Banco, mediante adequado
ressarcimento desses custos.
III - DO PLANO DE TRABALHO PROGRAMADO
A BB Corretora de Seguros manteve a estratégia de priorizar o atendimento aos clientes do Banco do Brasil e incrementar a comercialização dos
produtos disponibilizados pelas empresas do Conglomerado, com vistas a aumentar a participação de mercado nos ramos em que atua.
No plano social, continuam sendo repassados recursos advindos da comercialização de seguros, para as ações desenvolvidas pela Federação
Nacional das Associações Atlética Banco do Brasil (FENABB) e Fundação Banco do Brasil (FBB), voltadas a projetos sociais e de cidadania.
IV - DO PLANO DE TRABALHO EXECUTADO E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
Com base em princípios éticos, a BB Corretora de Seguros buscou a conquista de novos clientes e a fidelização dos já existentes. Encerrou o
exercício com uma receita de comissões de corretagem da ordem de R$ 873.376 mil, que representa um crescimento de 19,2% sobre o apurado no
ano de 2010. O lucro líquido totalizou R$ 147.609 mil, 28,5% superior a 2010.

Contemplam os seguros de Penhor Rural, destinados a cobrir os bens dados em garantia de operações de crédito rural, o BB Seguro Agrícola que objetiva
garantir prejuízos causados a lavouras decorrentes de riscos climáticos e também o Seguro Ouro Vida Produtor Rural e BB Seguro Vida Agricultura Familiar cujas
finalidades são garantir a quitação ou amortização de dívidas oriundas de crédito rural, em caso de morte do mutuário. Há ainda o Seguro Benfeitorias, Máquinas
e Equipamentos Agrícolas, que garante bens agrícolas não financiados.
A BB Corretora passou a comercializar mais dois novos produtos agrícolas: o BB Seguro Agrícola Faturamento, lançado em julho, que destina-se a
garantir, além dos prejuízos causados a lavouras decorrentes de riscos climáticos, a proteção do faturamento do agricultor contra as variações de
preço da commodity no mercado e o BB Seguro Agrícola Frutas, que garante o pagamento de indenização decorrente de risco, previsto e coberto,
aos pomares de maçã.
d) Seguros de Automóveis
O BB Seguro Auto manteve, com a nova parceria (Banco do Brasil e Mapfre), as qualidades que o fizeram um dos melhores produtos do mercado,
agregando, ainda, diferenciais ofertados pela Mapfre Seguradora. Uma das premissas desse novo negócio foi a manutenção da igualdade de
condições do seguro distribuído pela BB Corretora no canal BB com aquele comercializado pelos demais corretores. Importante ressaltar que,
em 31 de outubro de 2011, o processo de venda do BB Seguro Auto foi implementado em sua plenitude na rede de agências do Banco do Brasil.
e) Seguros Patrimoniais
Os destaques nesses ramos são o Seguro Ouro Residencial, que proporciona ao segurado indenização pelos danos a que está sujeito o seu imóvel e
o Seguro Ouro Empresarial, com coberturas* que visam proteger o patrimônio das empresas. Entre as modalidades de seguros residenciais, merece
destaque o Seguro Ouro Residencial Estilo, que dispõe de coberturas e assistências formatadas especialmente para os clientes do segmento Estilo.
São comercializados também seguros para máquinas, transporte internacional e de riscos diversos, sendo esse último, composto por modalidades
de cobertura multirrisco.
* Obedecidas as condições gerais e particulares do produto.
f) Títulos de capitalização

Foram realizadas 3.331 mil vendas novas de seguros de pessoas (vida e acidentes pessoais), com destaque para os seguintes produtos:

A BB Corretora de Seguros comercializa um portifólio diversificado de títulos de capitalização sob a denominação principal Ourocap, emitidos e
operados pela Brasilcap Capitalização S.A.
Com relação aos produtos do portfólio comercializado, cabe destacar o Ourocap Estilo Flex, produto de pagamento mensal (PM) que concede bônus em renda
variável, com faixas de valores adequadas às necessidades dos clientes Estilo e que, a exemplo do Ourocap Prêmio Estilo, título de pagamento único (PU)
que também destina parte dos valores arrecadados para desenvolvimento de projetos hídricos capitaneados pela FBB; e Ourocap Empresa Flex - único PU do
mercado de capitalização com bônus em renda variável; além desses, existem outras modalidades de títulos de pagamento mensal e único que complementam
o portfólio de produtos de capitalização.

Seguros Prestamistas

g) Previdência Complementar Aberta

O destaque foi a comercialização do BB Seguro Crédito Protegido, que visa garantir a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado junto
ao Banco do Brasil através de operações de crédito parcelado, em caso de morte natural ou acidental. Foram contratadas 1.565,9 mil novas propostas.

No segmento de previdência complementar aberta, a BB Corretora comercializa produtos da Brasilprev Seguros e Previdência S.A., que possui um
completo portfólio de produtos, segmentados de acordo com o perfil dos clientes Banco do Brasil, nas modalidades PGBL e VGBL.

Vale destacar também a disponibilização do seguro para as operações de Pessoa Física do MPO – Microcrédito Produtivo Orientado, o que contribui para a
universalização da Proteção conferida pelo Seguro, favorece a sustentabilidade das famílias beneficiadas pela linha de crédito e estimula o crescimento do País.

Mais uma vez o destaque foi a evolução nas vendas de planos de previdência ocorrida em 2011. As receitas da BB Corretora, somente com vendas
novas, tiveram um incremento de 26% em relação a 2010.

Em 2011 a BB Corretora passou a comercializar todos os ramos de seguros com a garantia do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre, fruto da
parceria entre o Banco do Brasil e a Mapfre Seguradora.
V - PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS
a) Seguros de Pessoas

Seguro Ouro Vida

VI - RESPONSABILIDADE PÚBLICA E CIDADANIA

Contempla as coberturas de morte, indenização especial por morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e antecipação de benefício
no caso de doença terminal, além de amplo serviço de Assistências 24 horas que abrangem assistência pessoal em viagem, ao veículo, residencial e
funeral entre outras. Pode ser contratado por pessoas com idade entre 18 e 65 anos completos e permite ao segurado titular estender as coberturas a
seu cônjuge ou companheiro(a) na mesma apólice. Em 2011, foram comercializadas aproximadamente 150,5 mil novas propostas deste produto, entre as
modalidades de pagamento mensal e anual.

Em virtude da comercialização das soluções em seguridade, a BB Corretora apóia indiretamente ações sociais do Programa Integração AABB
Comunidade, instituído e gerenciado conjuntamente pela Federação Nacional das Associações Atlética Banco do Brasil e pela Fundação Banco do
Brasil, que oferece práticas esportivas, atividades artísticas, complemento educacional, alimentação, higiene e saúde nas AABBs, com o objetivo
de contribuir para a inclusão social, não repetência e permanência na escola de crianças e adolescentes pertencentes a famílias de baixa renda.
Parte desses recursos também é destinado ao Programa Geração de Trabalho e Renda, da Fundação Banco do Brasil, que tem o propósito de
promover a inclusão social e inserção econômica de trabalhadores urbanos e rurais, por meio de reaplicação de Tecnologias Sociais, apoiando
ações junto a cadeias produtivas, apoio à estruturação logística dos catadores de materiais recicláveis, reaplicação de Tecnologias Sociais, apoio ao
Desenvolvimento Regional Sustentável, entre outras.

BB Seguro Vida Mulher
Trata-se de um seguro que oferece coberturas para morte natural, acidental e em caso de diagnóstico de câncer, além de invalidez permanente total ou parcial
por acidente. Também disponibiliza, sem custo adicional, um pacote de benefícios que busca atender às diversas necessidades da mulher, como as assistências:
segunda opinião médica, rendimento escolar, domiciliar e em viagens, entre outras.
BB Seguro Vida
Seguro destinado ao público de menor renda oferece dois planos – Básico e Total - com coberturas de morte natural ou acidental e assistência funeral.
No Plano Total, há, de forma complementar, a cobertura de Indenização Extra de R$ 1 mil além de Assistências como: Chaveiro Residencial e Farmácia
em Casa. Trata-se de um seguro prático, sem burocracia e de rápida contratação por meio dos terminais de auto atendimento ou nas agências do Banco
do Brasil. Foram comercializadas 847,4 mil novas propostas.
BB Seguro Vida Empresa Flex
No ramo dos seguros de vida merece destaque o lançamento, ocorrido em dezembro, do BB Seguro Vida Empresa Flex, seguro massificado de vida,
apólice coletiva, para empresas que tenham de 03 a 500 funcionários, com possibilidade de contratação de cobertura de acidentes pessoais e que, de
forma descomplicada, protege os funcionários e garante a sustentabilidade do negócio.
b) Seguros Imobiliários
No ramo habitacional são ofertados os seguros para imóveis financiados pelo Banco do Brasil, contemplando as coberturas de Morte e Invalidez
Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI). O destaque, em 2011, foi a ampliação do seguro habitacional para imóveis na planta.
Como mitigadores de risco das operações de financiamentos imobiliários à produção (Pessoas Jurídicas), são disponibilizados os seguros Risco de
Engenharia (REN) e Garantia de Conclusão de Obra (GCO).

VII - SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MERCADO
A BB Corretora de Seguros manteve-se fiel à sua missão de desenvolver e expandir a cultura de seguridade, oferecendo a todos os segmentos da
sociedade brasileira, produtos de seguros, previdência complementar aberta e capitalização.
Diante do exposto, é possível constatar que a BB Corretora de Seguros vem cumprindo seu papel no mercado e na sociedade, ofertando produtos
modernos e inovadores, gerando poupança interna de longo prazo e contribuindo para o desenvolvimento do País.
VIII – CENÁRIO
a) O mercado brasileiro de seguros, previdência aberta e capitalização tem crescido a taxas elevadas e a previsão para o futuro é de expansão
continuada. A relação entre a arrecadação anual de prêmios e o PIB em países desenvolvidos se situa próxima aos 10% e, uma vez que esta relação
no Brasil é da ordem de 3,5% do PIB, acredita-se que há um grande potencial de crescimento nesse setor.
b) Em 2012, o mercado de seguros - incluindo a saúde suplementar - previdência aberta e capitalização deve crescer mais de 12%, movimentando
uma cifra de R$ 250 bilhões entre receitas de prêmios e contribuições1. Essa evolução considera as oportunidades advindas do desenvolvimento
do setor de seguros para as classes C, D e E, o seguro popular – entre eles o microsseguro, que teve sua operação regulamentada em 06/12/2011
com a publicação da Resolução 244/2011 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).
1
Entrevista do Presidente da CNSeg José Hilário em 12/12/2011. Disponível em http://www.sincor-rj.com/2011/12/cnseg-mercado-cresce-171este-ano-e-128.html. Acesso em 28/12/2011.

Demonstrações Contábeis
Em milhares de Reais

Balanço Patrimonial
ATIVO
CIRCULANTE

31.12.2011

31.12.2010

513.511

447.394

Disponibilidades ............................................................................................................................. (Nota 4)

6

6

Aplicações Financeiras.................................................................................................................(Nota 5.a)
!"#$%&'()*+ )" ,"-.+%$*+ /(0'1#%*+ .........................................................................................................
Títulos Públicos ..........................................................................................................................................

352.050
5.148
346.902

302.667
5.142
297.525

Títulos e Valores Mobiliários........................................................................................................ (Nota 6.a)

203

233

Créditos a Receber ......................................................................................................................(Nota 8.a)

113.677

116.033

Impostos Retidos no Exercício a Compensar .............................................................................(Nota 8.b)

42.429

26.583

Créditos Tributários ....................................................................................................................(Nota 15.a)

1.474

1.688

Indébito Tributário - ILL ............................................................................................................... (Nota 8.b)

3.655

--

Despesas Antecipadas .................................................................................................................................

--

4

Outros Bens e Valores..................................................................................................................................

17

180

120.450

29.287

NÃO CIRCULANTE

PASSIVO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31.12.2011

31.12.2010

600.449

443.141

55.295

56.177

CIRCULANTE
Contas a Pagar ............................................................................................................................ (Nota 9.a)
Encargos e Tributos a Recolher .................................................................................................. (Nota 9.b)

66.391

52.710

Dividendos a Pagar ................................................................................................................... (Nota 13.c)

147.609

114.831

Provisões para Contingências Cíveis e Fiscais........................................................................ (Nota 18.a)

2.171

2.888

Outras Obrigações ....................................................................................................................... (Nota 9.c)

328.915

216.327

Adiantamentos Recebidos ...........................................................................................................................

68

208

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.512

33.540

Opções por Incentivos Fiscais.......................................................................................................(Nota 7)

2.223

2.223

Capital Realizado ....................................................................................................................... (Nota 13.a)

26.918

26.918

(Provisão para Perdas em Incentivos Fiscais) ..............................................................................(Nota 7)

(1.929)

(1.784)

Reservas de Capital ................................................................................................................... (Nota 13.b)

4.975

4.975

Outros Créditos ..........................................................................................................................(Nota 8.c)
Depósito Judicial - SRF ............................................................................................................................
Outros .......................................................................................................................................................

32.019
25.776
6.243

28.848
23.913
4.935

Reservas de Lucros................................................................................................................... (Nota 13.b)

3.118

3.118

Interposição de Recursos Fiscais............................................................................................ (Nota 18.e)

88.137

--

Ajustes de Avaliação Patrimonial ..................................................................................................(Nota 6.c)

(1.499)

(1.471)

TOTAL DO ATIVO .......................................................................................................................................

633.961

476.681

TOTAL DO PASSIVO ..................................................................................................................................

633.961

476.681

FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES
Receita de Prestação de Serviços ...............................................................................................................
Juros Recebidos sobre Aplicações Financeiras ...........................................................................................
Despesas de Imposto e Contribuições .........................................................................................................
Salários e Encargos .....................................................................................................................................
Remuneração às Agências...........................................................................................................................
Suporte Operacional.....................................................................................................................................
Processamento de Dados/Manutenção de Sistemas...................................................................................
Custos Administrativos das Agências ...........................................................................................................
Despesas com Juros ....................................................................................................................................
Depósito Judicial ..........................................................................................................................................
Diversos........................................................................................................................................................
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES .....................................................................................................

Exerc/2011
967.798
21.759
(141.769)
(10.158)
(368.375)
(99.030)
(63.755)
(54.790)
(2.318)
(82.605)
(2.544)
164.213

Exerc/2010
751.607
17.382
(120.533)
(10.031)
(305.655)
(85.694)
(50.964)
(51.313)
(1.761)
-(2.344)
140.694

FLUXOS DE CAIXA UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Títulos e Valores Mobiliários.........................................................................................................................
CAIXA UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO .................................................................

(49.382)
(49.382)

(46.082)
(46.082)

FLUXOS DE CAIXA UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Outras Provisões
Dividendos ....................................................................................................................................................
CAIXA UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ..............................................................

(114.831)
(114.831)

(94.660)
(94.660)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exerc/2011

Exerc/2010

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA ........................................................................................... (Nota 10)

839.109

711.435

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.......................................................................................(Nota 11)

(609.664)

(516.770)

LUCRO BRUTO ...........................................................................................................................................

229.445

194.665

OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS................................................................................

(36.251)

(38.709)

Despesas Administrativas ..........................................................................................................(Nota 12.a)

(40.485)

(39.909)

Despesas de Impostos e Taxas....................................................................................................................

(30)

(33)

Outras Receitas/Despesas .........................................................................................................(Nota 12.b)

4.264

1.233

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS......................................................

193.194

155.956

RESULTADO FINANCEIRO ........................................................................................................................

30.332

19.114

Receitas Financeiras ....................................................................................................................................

35.209

22.682

Despesas Financeiras ..................................................................................................................................

(4.877)

(3.568)

RESULTADO OPERACIONAL ....................................................................................................................

223.526

175.070

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ........................................

223.526

175.070

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL .................................................................. (Nota 14)

(75.917)

(60.239)

LUCRO LÍQUIDO .........................................................................................................................................

147.609

114.831

1.000.000

1.000.000

147,61

114,83

Número de ações
Lucro por ação (R$)

Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa ...............................................................................
Início do exercício.........................................................................................................................................
Fim do exercício ...........................................................................................................................................
Aumento ou (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
Conciliação entre o lucro líquido e o caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades operacionais:
Lucro Líquido do Exercício ...........................................................................................................................
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa:
Provisão para Perdas ...................................................................................................................................
Despesas Antecipadas .................................................................................................................................
Outros Valores e Bens..................................................................................................................................
Provisões para Contingências ......................................................................................................................
Créditos a Receber.......................................................................................................................................
Impostos a Recuperar e Créditos Tributários ...............................................................................................
Outras Contas a Receber .............................................................................................................................
Contas a Pagar.............................................................................................................................................
Provisão para IR e CSLL ..............................................................................................................................
Provisão para Impostos e Contribuições ......................................................................................................
Outras Obrigações ......................................................................................................................................
Adiantamentos Recebíveis ...........................................................................................................................
Caixa Gerado pelas Operações.................................................................................................................

0
6
6
0
Exerc/2011
147.609
148
4
163
(717)
2.356
(19.289)
(91.308)
(882)
5.713
7.969
112.588
(141)
164.213

(48)
54
6
(48)
Exerc/2010
114.831
(12)
-(180)
(901)
(41.392)
(13.032)
(2.356)
14.255
1.646
7.559
60.100
176
140.694

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
EVENTOS

Saldos em 31.12.2009
Ajustes de Avaliação Patrimonial ..................................................................................................................
Incentivos Fiscais - Marcação a Mercado .......................................................................................................
Crédito Tributário sobre Marcação a Mercado ................................................................................................
Lucro Líquido do Exercício ............................................................................................................................
Destinações:
Dividendos (R$ 114.830,71 por lote de mil ações) (Nota 13.c) ........................................................................
Saldos em 31.12.2010......................................................................................................................................
Mutações do Exercício....................................................................................................................................
Saldos em 31.12.2010......................................................................................................................................
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Incentivos Fiscais - Marcação a Mercado .......................................................................................................
Crédito Tributário sobre Marcação a Mercado ................................................................................................
Lucro Líquido do Exercício ............................................................................................................................
Destinações:
Dividendos (R$ 147.609,22 por lote de mil ações) (Nota 13.c) .......................................................................
Saldos em 31.12.2011 ......................................................................................................................................
Mutações do Exercício....................................................................................................................................
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Capital
Realizado

Reserva
de Capital

Reserva de Lucros
Legal

26.918

4.975

3.118

Outros
Resultados
Abrangentes
(1.433)

----

----

----

(42)
4
--

-26.918
-26.918

-4.975
-4.975

-3.118
-3.118

-(1.471)
(38)
(1.471)

----

----

----

(30)
2
--

-26.918
--

-4.975
--

-3.118
--

-(1.499)
(28)

Lucros
Acumulados
--

Totais
33.578

--114.831

(42)
4
114.831

(114.831)
----

(114.831)
33.540
(38)
33.540

--147.609

(30)
2
147.609

(147.609)
---

(147.609)
33.512
(28)

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
Exercícios encerrados em 31.12.2011 e 31.12.2010

Setor Bancário Sul - Brasília - DF - CNPJ 27.833.136/0001-39

Notas Explicativas

b)

Impostos a Recuperar

1 – A BB Corretora de Seguros e suas Operações
A BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., BB Corretora de Seguros, é uma sociedade controlada pelo Banco do Brasil S.A.
(subsidiária integral), constituída em 30.06.1987, tendo por objetivo a corretagem de seguros dos ramos elementares, vida e saúde, títulos de
capitalização, planos previdenciários e a administração de bens.
2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações e estão apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento
na determinação e registro de estimativas contábeis, quando for o caso. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas
incluem o imposto de renda diferido, provisão para devedores duvidosos e provisão para demandas fiscais e cíveis. Os valores definitivos das
transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua liquidação.
A emissão destas demonstrações contábeis foi autorizado pela Diretoria em 10.02.2012.

Aplicações Financeiras de Liquidez

Títulos e Valores Mobiliários

C+ (-5%'(6D"+ %0$"#&0(0'"%#(+ )" 5%E8%)"F +7* #"2%+$#()(+ -"5* 4(5*# )" (-5%'(67* *8 (E8%+%67*; ('#"+'%)* )*+ #"0)%="0$*+ (83"#%)*+ ($G ( )($(
de balanço (Nota 5).
Os títulos e valores mobiliários adquiridos para formação de carteira própria são registrados pelo valor efetivamente pago, inclusive corretagens
" "=*58="0$*+; " +" '5(++%&'(= "= 38067* )( %0$"067* )( C)=%0%+$#(67* )( // !*##"$*#( )" H"28#*+; "= $#I+ '($"2*#%(+ )%+$%0$(+J
Títulos para Negociação: títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem negociados ativa e frequentemente, ajustados mensalmente
pelo valor de mercado. Suas valorizações e desvalorizações são registradas, respectivamente, em contas de receitas e despesas do período;
Títulos Disponíveis para Venda: títulos e valores mobiliários que poderão ser negociados a qualquer tempo, porém não são adquiridos com o
propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São ajustados mensalmente ao valor de mercado e suas valorizações e desvalorizações
registradas, líquidas dos efeitos tributários, em conta destacada do Patrimônio Líquido (Ajustes de Avaliação Patrimonial);
Títulos Mantidos até o VencimentoJ $K$85*+ " 4(5*#"+ =*L%5%1#%*+ E8" ( // !*##"$*#( )" H"28#*+ $"= %0$"067* " )%+-D" )" '(-('%)()" &0(0'"%#(
-(#( =(0$"# ($G * 4"0'%="0$*B M++"+ $K$85*+ 07* +7* (<8+$()*+ -"5* 4(5*# )" ="#'()*B C '(-('%)()" &0(0'"%#( "+$1 (=-(#()( "= -#*<"67* )"
N8O* )" '(%O( E8" )"+'*0+%)"#( ( -*++%L%5%)()" )" 4"0)( )"++"+ $K$85*+B
A metodologia de ajuste a valor de mercado dos títulos e valores mobiliários foi estabelecida com observância a critérios consistentes e
4"#%&'14"%+; E8" 5"4(= "= '*0+%)"#(67* * -#"6* =G)%* )" 0"2*'%(67* 0( )($( )( (-8#(67* *8; 0( 3(5$( )"++"; * 4(5*# )" %0+$#8="0$*+
&0(0'"%#*+ +%=%5(#"+ *8 * 4(5*# 5KE8%)* -#*414"5 )" #"(5%F(67* *L$%)* '*= ( 8$%5%F(67* )" ="$*)*5*2%(+ )" (-8#(67* )" 4(5*# -#"+"0$" ()"#"0$"+
aos preços praticados no exercício.
P+ #"0)%="0$*+ *L$%)*+ -"5*+ $K$85*+ " 4(5*#"+ =*L%5%1#%*+; %0)"-"0)"0$" )" '*=* "+$7* '5(++%&'()*+; +7* (-#*-#%()*+ pro rata die, observando
* #"2%=" )" '*=-"$I0'%( ($G ( )($( )* 4"0'%="0$* *8 )( 4"0)( )"&0%$%4(; -"5* =G$*)* "O-*0"0'%(5 *8 5%0"(#; '*= L(+" 0(+ +8(+ '518+85(+ )"
#"=80"#(67* " 0( $(O( )" (E8%+%67* )%+$#%L8K)( 0* -#(F* )" N8I0'%(; #"'*0Q"'%)*+ )%#"$(="0$" 0* #"+85$()* )* -"#K*)*B
C+ -"#)(+ '*= $K$85*+ '5(++%&'()*+ '*=* )%+-*0K4"%+ -(#( 4"0)( " '*= *+ =(0$%)*+ ($G * 4"0'%="0$*; E8" 07* $"0Q(= '(#1$"# )" -"#)(+
temporárias, são reconhecidas diretamente no resultado do período e passam a compor a nova base de custo do ativo.
Quando da alienação, a diferença apurada entre o valor da venda e o custo de aquisição atualizado pelos rendimentos é considerada como
resultado da transação, sendo contabilizada na data da operação como lucros ou prejuízos com títulos e valores mobiliários.

Tributo
Imposto de Renda (15% e adicional de 10%)
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL
Pis/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Alíquota
25%
9%
0,65%
4,0%
5%

Os créditos tributários são constituídos pela aplicação das alíquotas vigentes dos tributos sobre suas respectivas bases. São observados os
critérios para constituição, manutenção e baixa estabelecidos pela Resolução CFC n.º 1.189/2009, que aprovou a NBC T 19.2 – Tributos sobre
lucros, e estão suportados por estudo de capacidade de realização (Nota 15.a e 15.b).
f)

Passivos Contingentes e Obrigações Legais
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos passivos contingentes e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios
)"&0%)*+ 0( R"+*5867* !S! 0BT UBUV:; )" W@B:XBW::9; )* !*0+"5Q* S")"#(5 )" !*0$(L%5%)()"B
Os passivos contingentes são reconhecidos nas demonstrações contábeis quando, baseado na análise de assessores jurídicos e da Administração,
for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, sendo quantificados quando da citação/notificação
judicial e revisadas mensalmente de forma individualizada, assim considerados os processos relativos às causas consideradas não usuais ou cujo
valor seja considerado relevante sob a análise de assessores jurídicos, considerando o valor indenizatório pretendido.

g)

h)

Moeda Funcional

Os saldos das reservas de capital referentes à subvenções para investimentos existentes, a partir de 2008, devem ser mantidos nessas
respectivas contas até sua total utilização, na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações. A BB Corretora de Seguros possui saldo relativo
à subvenção para investimentos em Incentivos Fiscais e manterá o estoque registrado até a sua efetiva realização (Nota 13.b).
A moeda funcional e de apresentação das demonstrações da BB Corretora de Seguros é o Real (R$).
Gerenciamento de Riscos
A Administração da BB Corretora de Seguros adota política conservadora no seu processo de gerenciamento de riscos. As disponibilidades e as
aplicações financeiras são realizadas com o seu controlador, o que minimiza o risco de crédito dos ativos da Empresa, bem como proporciona
o alinhamento às políticas de gerenciamento de riscos adotadas pelo conglomerado Banco do Brasil.
4 – Caixa e Equivalentes de Caixa
R$ mil
31.12.2010
6
6

31.12.2011
6
6

Disponibilidades
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa
5 – Aplicações Financeiras

Vencimento em dias
Aplicações Financeiras
Pós - Fixada
CDB
BB Aplic Pos(1)
Total

Até 90

31.12.2011
91-180

----

181-360

----

Acima de 360

Total

R$ mil
31.12.2010
Total

5.148
346.902
352.050

5.148
346.902
352.050

5.142
297.525
302.667

----

(1) Referem-se a aplicações em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos.
b)

R$ mil
Exerc/2010
20.979
20.979

Rendas de Aplicações Financeiras
Pós-Fixada
6 – Títulos e Valores Mobiliários
a)

Composição da carteira de Títulos e Valores Mobiliários por Emissor e Resumo da Classificação por Categoria

1 – Títulos Disponíveis para Venda
No País
Cotas de fundos de Renda Variável (Finam/Finor)
Total

Valor de
Custo

31.12.2011
Valor de
Mercado

Ganho/(perda)
Não realizado

Valor de
Custo

1.850
1.850

203
203

(1.647)
(1.647)

1.850
1.850

R$ mil
31.12.2010
Valor de Ganho/(perda)
Mercado
Não realizado
233
233

(1.617)
(1.617)

O valor de mercado das Cotas de Finam e Finor foi obtido no site do Banco da Amazônia S. A.- BASA e Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB .
b)

Reclassificação de Títulos e Valores Mobiliários

Não foram efetuadas reclassificações de títulos e valores mobiliários no exercício de 2011.
c)

(1)

Ajustes de Avaliação Patrimonial de TVM Reconhecidos no Patrimônio Líquido
R$ mil
31.12.2010
Saldo

Títulos disponíveis para venda
Próprios
Efeitos tributários
Total

2011
Movimentação
Líquida no período

(1.617)
146
(1.471)

(30)
2
(28)

31.12.2011
Saldo
(1.647)
148
(1.499)

31.12.2009
Saldo

2010
Movimentação
Líquida no período

(1.575)
142
(1.433)

(42)
4
(38)

7 – Aplicações em Incentivos Fiscais
A BB Corretora de Seguros possui registrado, no Ativo Não Circulante, o montante de R$ 2.223 mil em 31.12.2011 e 31.12.2010, referente a recursos
financeiros destinados a incentivos fiscais por meio do Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR) e do Fundo de Investimentos do Amazonas
(FINAM). Em função da desvalorização das cotas, foi constituída provisão, de acordo com as cotações divulgadas pelo Banco do Nordeste do Brasil
– BNB para o Finor, e pelo Banco da Amazônia S.A. – BASA, para o Finam.

Saldo Inicial
Reforço/(reversão)
Saldo Final

Exerc/2011
1.784
145
1.929

R$ mil
Exerc/2010
1.800
(16)
1.784

31.12.2011
113.663
247
(233)
113.677

R$ mil
31.12.2010
115.957
309
(233)
116.033

8 – Outros Créditos
a) Créditos a Receber
Comissões a Receber – Seguradoras
Outros Créditos a Receber
Provisão para Outros Créditos
Total
Ativo Circulante

113.677

Ramos
Automóvel- Brasilveiculos
Aliança do Brasil
Aliança do Brasil Seguros
Automóvel – Mapfre Vera Cruz
Total

saldo em 31.12.2010
70.328
32.845
12.784
-115.957

apropriações
170.448
278.188
66.030
23.387
538.053

baixas
205.746
268.168
61.985
4.448
540.347

R$ mil
saldo em 31.12.2011
35.030
42.865
16.829
18.939
113.663

31.12.2011
39.651
13.961
5.525
3.487
3.201
566
66.391

R$ mil
31.12.2010
32.161
9.867
3.906
3.291
2.950
535
52.710

66.391

52.710

31.12.2011
328.159
756
328.915

R$ mil
31.12.2010
216.263
64
216.327

328.915

216.327

(1) Referem-se às comissões de corretagem que serão reconhecidas no resultado de acordo com a fluência do prazo de vigência dos contratos
de seguros.

Receita Bruta de Serviços
Seguros – Vida
Seguros – Automóvel
Previdência e Títulos de Capitalização
Seguros – Rural
Prestação de Serviços de Incentivo a Comercialização de Produtos
Seguros – Residencial
Seguros – Outros
Deduções da Receita Bruta
Despesas de Pasep, Cofins e ISS
(Nota 14.c)
Despesas de Devoluções de Comissões
Receita Operacional Líquida

Exerc/2011
903.099
411.521
201.536
83.337
38.079
29.723
16.708
122.195
(63.990)
(63.985)
(5)
839.109

R$ mil
Exerc/2010
766.454
360.882
164.885
78.529
36.452
33.798
12.537
79.371
(55.019)
(55.019)
-- -711.435

Exerc/2011
(395.410)
(150.381)
(63.873)
-(609.664)

R$ mil
Exerc/2010
(324.931)
(139.983)
(51.669)
(187)
(516.770)

Exerc/2011

R$ mil
Exerc/2010

(26.853)
(11.129)
(1.965)
(538)
(40.485)

(28.000)
(9.930)
(1.026)
(953)
(39.909)

11 – Custos dos Serviços Prestados

Despesas Administrativas

Despesas com Promoção de Vendas de Seguros, Capitalização e Previdência –
Programa de Reconhecimento
Despesas com Pessoal Cedido e Encargos
Comunicação
Outras
Total
b)

Outras Receitas/(Despesas)

R$ mil
Exerc/2011
Exerc/2010
Indébito Tributário
3.187
108
Reversão de Provisões Operacionais (Nota 18)
717
981
Dividendos Recebidos
504
-Recuperação de Encargos e Despesas
1
128
(Provisão)/Reversão para Perdas sobre Investimentos Incentivados(1)
(145)
16
Total
4.264
1.233
(1) A Reversão/Provisão para Perdas sobre Investimentos Incentivados referem-se a atualização, a valor de mercado, das cotas do Finam e Finor.
13 – Patrimônio Líquido
a)

Capital Social

O Capital Social de R$ 26.918 mil, em 31.12.2011 e 31.12.2010, está dividido em 1.000.000 de ações ordinárias representadas na forma escritural e
sem valor nominal. O patrimônio líquido de R$ 33.512 mil (R$ 33.540 mil em 31.12.2010) corresponde a um valor patrimonial de R$ 33,51 por ação
(R$ 33,54 por ação em 31.12.2010).
Reservas de Capital e de Lucros
R$ mil
31.12.2010
4.975
3.118
3.118

31.12.2011
4.975
3.118
3.118

Reserva de Capital
Reservas de Lucros
Reserva Legal
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A BB Corretora de Seguros deixou de constituir Reserva Legal (5% sobre o Lucro Líquido), no exercício de 2011, pelo motivo desta reserva, somada
às Reservas de Capital excederem a 30% do Capital Social, segundo determina o parágrafo 1º do artigo 193 da Lei n.° 6.404/76.
c)

Distribuição do Lucro Líquido e Dividendos
R$ mil
Exerc/2010
114.831
114.831
(28.708)
(86.123)
(114.831)
0

Exerc/2011
147.609
147.609
(36.902)
(110.707)
(147.609)
0

Base de cálculo
- Lucro Líquido
Dividendo Mínimo Obrigatório – 25%
Dividendo Adicional
Total Destinado ao Acionista
Saldo do Lucro Líquido Ajustado, após as destinações

Os dividendos foram aprovados pela Diretoria em 10.02.2012 e serão corrigidos com base na variação da taxa Selic, da data do balanço até o dia
efetivo do pagamento.
14 – Imposto de Renda e Contribuição Social
a)

Demonstração das Despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social
Exerc/2011

R$ mil
Exerc/2010

(75.701)
(75.701)
(216)
(216)
(216)
(75.917)

(60.036)
(60.036)
(203)
(203)
(203)
(60.239)

Exerc/2011

R$ mil
Exerc/2010

Valores Correntes
IR e CSLL no País
Valores Diferidos
Ativo Fiscal Diferido
Diferenças temporárias
Total do Imposto de Renda e Contribuição Social
b)

Conciliação dos Encargos com Imposto de Renda e Contribuição Social

Resultado antes dos Tributos e Participações
Encargo Total do IR (25%) e da CSLL (9%)
Mandado de Segurança CSLL - Atualização
Indébito Tributário - ILL(1)
Outros Valores
Imposto de Renda e Contribuição Social do Período

223.526

175.070

(75.999)
(843)
1.071
(146)
(75.917)

(59.524)
(597)
-(118)
(60.239)

(1) Refere-se ao reconhecimento de receita de recuperação de despesa de imposto de renda (indébito tributário) decorrente de decisão transitada
em julgado determinando o direito líquido e certo da compensação do tributo recolhido indevidamente.
c)

Despesas Tributárias
Exerc/2011

R$ mil
Exerc/2010

37.554
20.324
6.102
5
63.985

31.317
18.600
5.089
13
55.019

Cofins
ISSQN
Pis/Pasep
Outras
Total
15 – Créditos Tributários e Obrigações Fiscais Diferidas
a)

Créditos Tributários Ativados
R$ mil

116.033

As Comissões a Receber – Seguradoras estão distribuídas nos ramos de automóveis, vida e elementares, conforme movimentação demonstrada
no quadro a seguir:

56.177

Passivo Circulante

31.12.2010
Saldo
(1.617)
146
(1.471)

55.295

10 – Receita Operacional Líquida

Rendas de Aplicações Financeiras
Exerc/2011
27.662
27.662

R$ mil
31.12.2010
54.631
1.546
56.177

Outras Obrigações

Comissões a Apropriar Não Indexadas
Outras
Total

b)

Composição

31.12.2011
53.726
1.569
55.295

Passivo Circulante
c)

a)

j)

a)

Liminar – IR – Suspensão (Nota 18.d)
Imposto de Renda
Contribuição Social
COFINS
ISS
PASEP
Total

12 – Outras Receitas/Despesas Operacionais

Subvenção e Assistência Governamentais

28.848

Encargos e Tributos a Recolher
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i)

32.019

Passivo Circulante
b)

É reconhecida uma perda por imparidade se o valor contábil de um ativo excede seu valor recuperável. Perdas por imparidade são reconhecidas
no resultado do período.

Obrigações Legais

R$ mil
31.12.2010
23.913
4.935
28.848

Contas a Pagar

Valores a Pagar a Sociedades Ligadas
Outras
Total

Redução do Valor Recuperável de Ativos não Financeiros – Imparidade

As obrigações legais fiscais são derivadas de obrigações tributárias previstas na legislação, independentemente da probabilidade de sucesso
de processos judiciais em andamento e tem os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis.

k)

a)

Serviços Prestados pelo Banco do Brasil S.A.(1)
Ressarcimento de Custos ao Banco do Brasil S.A.
Despesas de Processamento de Dados
Outros
Total
(1) Refere-se à remuneração devida pela utilização da rede de agências do Banco do Brasil S.A.

No mínimo anualmente, para a realização do teste de imparidade, a BB Corretora de Seguros elabora estudo para apuração de indícios de desvalorização
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31.12.2011
25.776
6.243
32.019

(1) Refere-se a processo de compensações de débitos de PASEP, COFINS, CSLL e IRPJ, com créditos oriundos de saldos negativos de IRPJ dos
anos-calendários de 1999 a 2003.

Tributos
Os tributos são apurados com base nas alíquotas demonstradas no quadro a seguir:

28.271

Ativo Não Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

c)

47.558

Outros Créditos

9 – Outras Obrigações

d)

e)

c)

As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de competência. As receitas de corretagens, são reconhecidas de forma pro
rata die, de acordo com a fluência do prazo de vigência dos contratos de seguros. As operações formalizadas com encargos financeiros pósfixados estão registradas pelo valor atualizado pelo critério pro rata die com base na variação dos respectivos indexadores pactuados e as
operações com encargos financeiros prefixados estão registradas pelo valor de resgate, retificadas por conta de rendas a apropriar ou despesas
a apropriar correspondentes ao período futuro.

Caixa e Equivalentes de Caixa estão representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações no mercado aberto, com prazos
*#%2%0(%+ 0( )($( )( "3"$%4( (-5%'(67* %28(%+ *8 %03"#%*#"+ ( 9: )%(+; +8<"%$(+ ( %0+%20%&'(0$" #%+'* )" =8)(06( )" 4(5*#"+ " 5%=%$"+ >?*$( @AB

R$ mil
31.12.2010
26.583
1.688
-28.271

(1) Refere-se ao reconhecimento de receita de recuperação de despesa de imposto de renda (indébito tributário) decorrente de decisão transitada
em julgado determinando o direito líquido e certo da compensação do tributo recolhido indevidamente.

Apuração do Resultado

O Custo dos Serviços Prestados envolve as despesas com processamento de dados e de serviços de terceiros, os quais são apurados através
de rateio, bem como a remuneração paga ao Banco do Brasil S.A. pela utilização da estrutura de suas agências.
b)

31.12.2011
42.429
1.474
3.655
47.558

Ativo Não Circulante

Depósito Judicial – SRF(1)
Outros
Total

3 – Principais Práticas Contábeis
a)

Impostos Retidos no Exercício a Compensar
Créditos Tributários
Indébito Tributário(1)
Total

Diferenças Temporárias
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisões passivas
Marcação a mercado
Outras provisões
Total dos Créditos Tributários Ativados
Imposto de Renda
Contribuição Social

31.12.2010

Constituição

Exerc/2011
Baixa

31.12.2011

1.688
79
1.086
146
377
1.688
858
830

372
-347
6
19
372
255
117

586
-576
4
6
586
424
162

1.474
79
857
148
390
1.474
689
785

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
Exercícios encerrados em 31.12.2011 e 31.12.2010

Setor Bancário Sul - Brasília - DF - CNPJ 27.833.136/0001-39

b) Expectativa de realização dos créditos tributários ativados
A expectativa de realização dos ativos fiscais diferidos (créditos tributários) respalda-se em estudo técnico elaborado em 31.12.2011, sendo o valor
presente apurado com base na taxa média de captação da BB Corretora de Seguros.
R$ mil
31.12.2011
Valor Nominal
Valor Presente
723
674
455
386
149
116
147
107
1.474
1.283

Em 2012
Em 2013
Em 2014
Em 2015
Total de Créditos Tributários

No exercício, observou-se a realização de créditos tributários na BB Corretora de Seguros no montante de R$ 586 mil correspondente a 162% da
respectiva projeção de utilização para o período de 2011, que constava no estudo técnico elaborado em 31.12.2010 ( R$ 362 mil).
16 – Partes Relacionadas
Os custos com benefícios de curto prazo atribuídos ao Conselho Fiscal da BB Corretora de Seguros foram de R$ 133 mil (R$ 101 mil em 2010).

As movimentações na provisão para demandas fiscais e cíveis classificadas como prováveis são as seguintes:
Exerc/2011
Demandas Fiscais
Saldo Inicial
Constituição
Reversão de provisão
Baixa por pagamento
Saldo Final

784
26
(249)
-561

Demandas Cíveis
Saldo Inicial
Constituição
Reversão de provisão
Baixa por pagamento
Saldo Final

2.104
956
(1.450)
-1.610

R$ mil
Exerc/2010
704
80
--784
3.085
643
(1.624)
-2.104

A BB Corretora de Seguros realiza transações bancárias com seu controlador Banco do Brasil S.A., tais como: depósitos em conta corrente (não
remunerados) e aplicações financeiras. Há, ainda, contratos de prestação de serviços, de garantias prestadas e convênio para rateio/ressarcimento
de despesas e custos diretos e indiretos.

b)

Essas transações com partes relacionadas são praticadas em condições normais de mercado, vigentes nas respectivas datas e não envolvem riscos
anormais de recebimento.
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A BB Corretora de Seguros não concede empréstimos aos seus Diretores e Conselho Fiscal.
Sumário das Transações com Partes Relacionadas
Os saldos das operações ativas e passivas da BB Corretora de Seguros com as partes relacionadas, em 31.12.2011 e 31.12.2010, e seus respectivos
resultados no período são os seguintes:
R$ mil
31.12.2011
Controlador Outras Partes
Relacionadas

Total

31.12.2010
Controlador Outras Partes
Relacionadas

Total

Ativos
Disponibilidades
Títulos e Valores Mobiliários
Comissões a Receber(1)
Outros Créditos
Despesas Antecipadas

6
352.050
----

--113.663
14
--

6
352.050
113.663
14
--

6
302.667
--4

--115.957
76
--

6
302.667
115.957
76
4

Passivos
Valores a Pagar a Sociedades Ligadas
Comissões a Apropriar Não Indexadas
Outras Obrigações –- Dividendos

53.726
-147.609

-328.159
--

53.726
328.159
147.609

54.631
-114.831

-216.263
--

54.631
216.263
114.831

Resultado
Rendas de Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários
Receita de Prestação de Serviços
Recuperação de Encargos e Despesas
Despesas de Pessoal
Despesas Administrativas Diversas
Variações Monetárias Passivas
Despesa Financeira – Com Garantias Bancárias

27.662
-1
(11.129)
(638.491)
(2.318)
(13)

-900.579
------

27.662
900.579
1
(11.129)
(638.491)
(2.318)
(13)

20.979
-129
(9.930)
(545.822)
(1.761)
(13)

-764.503
------

20.979
764.503
129
(9.930)
(545.822)
(1.761)
(13)

(1) Referem-se às comissões de corretagem a receber da Aliança do Brasil, Aliança do Brasil Seguros, Brasilveículos e Mapfre Vera Cruz.
17 – Remuneração paga a Empregados e Administradores
A BB Corretora de Seguros não possui quadro próprio de empregados, nem remunera seus administradores, uma vez que suas atividades são
conduzidas integralmente pela estrutura administrativa do Banco do Brasil S.A. A BB Corretora de Seguros ressarce ao Banco do Brasil pelas
despesas de pessoal, conforme evidenciado na Nota 16.
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e 2003, em virtude do não reconhecimento dos saldos negativos dos anos de 1995 e 1997 e da dedução de valores da CSLL da base de cálculo do
IRPJ concedida em decisão de Mandado de Segurança. Há depósito recursal de R$ 25.776 mil (nota 8.c). A possibilidade de êxito da demanda está
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Ações de Natureza Cível
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quanto ao pagamento de sinistros e aplicabilidade do código de defesa do consumidor.
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31.12.2011
5
5.719
2
5.726

Demandas Fiscais
Demandas Cíveis
Demandas Administrativas Fiscais
Total
c)

R$ mil
31.12.2010
3
6.045
76.898
82.946

Depósitos em Garantia de Recursos

Os saldos dos depósitos em garantia constituídos para as contingências prováveis, possíveis e/ou remotas são os seguintes:
31.12.2011
114.271
5.885
120.156

Demandas Fiscais
Demandas Cíveis
Total
d)

R$ mil
31.12.2010
23.926
4.922
28.848

Obrigações Legais

A BB Corretora de Seguros possui ação judicial com o objetivo de obter declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal que veda a dedução
dos valores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da determinação do Lucro Real, base de cálculo do Imposto de Renda.
A Administração vem adotando a prática de provisionar o valor total do imposto a pagar e registrar a baixa da provisão pelo valor desembolsado,
sendo este calculado considerando a dedutibilidade da referida contribuição.
O valor atualizado da referida provisão é de R$ 39.651 mil (R$ 32.161 mil em 2010), sendo que a atualização, pela taxa SELIC, registrada no
resultado de 2011 é de R$ 2.479 mil (R$ 1.756 mil em 2010).
e)

Interposição de Recursos Fiscais

A BB Corretora de Seguros possui ação judicial de natureza fiscal com o objetivo de anular decisão administrativa que não homologou declarações
de compensação de saldos negativos de IRPJ com diversos tributos próprios.
Em maio de 2011, foi efetivado depósito judicial no valor de R$ 82.342 mil, vinculado aos autos da Ação Anulatória, para suspender a exigibilidade
do débito tributário.

18 – Contingências e Obrigações Legais
a)

Passivos Contingentes – Possíveis

Ações Fiscais

Passivos Contingentes – Prováveis

Ações Fiscais

O valor atualizado do referido depósito judicial é de R$ 88.137 mil, sendo que sua atualização, pela taxa SELIC, registrada no resultado de 2011 é
de R$ 5.795 mil. A possibilidade de êxito da demanda está classificada como possível, sendo desnecessária a constituição de provisão.
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19 - Outras informações

Ações Cíveis

Imparidade

Nas ações de natureza cível classificadas como risco provável destacam-se os pedidos de indenizações diversas (dano material, moral, etc), litígios
quanto ao pagamento de sinistros e aplicabilidade do código de defesa do consumidor.
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determina o CPC 01.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Parecer do Conselho Fiscal

Aos
Administradores e aos Acionistas da
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
Brasília - DF

O CONSELHO FISCAL DA BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A., no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, procedeu ao exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis, incluindo a proposta de destinação do resultado
do exercício, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, os quais foram aprovados, nesta data, pela Diretoria.

Examinamos as demonstrações contábeis da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., que compreendem o balanço patrimonial em
bU )" )"F"=L#* )" W:UU " (+ #"+-"'$%4(+ )"=*0+$#(6D"+ )* #"+85$()*; )(+ =8$(6D"+ )* -($#%=c0%* 5KE8%)* " )*+ N8O*+ )" '(%O( -(#( * "O"#'K'%*
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Com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício e considerando ainda o Relatório
dos Auditores Independentes – KPMG Auditores Independentes, sem ressalvas, o Conselho Fiscal opina que os referidos documentos estão em
condições de serem encaminhados para apreciação da Assembléia Geral dos Acionistas.
Brasília (DF), 10 de fevereiro de 2012.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
Julieta Alida Garcia Verleun
Conselheira

A Administração da Empresa é responsável pela elaboração e pela adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Ezio de Luna Freire Junior
Presidente

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados
nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os
controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Empresa para planejar os procedimentos
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Empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas
pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Sérgio Augusto Kurovski
Conselheiro

DIRETORIA

PRESIDENTE
André Luís Cortes Mussili

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
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DIRETORES

CONTADORIA

Marcelo de Rezende Ambrósio

Eduardo Cesar Pasa

Irene Albuquerque Azevedo Gomes

Contador Geral

Brasília, 10 de fevereiro de 2012

CONSELHO FISCAL

Contador CRC-DF 017.601/O-5

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-DF

Giuseppe Masi
Contador CRC 1SP176273/O-7 S-DF

Alexandre Dias Fernandes
Contador CRC DF-012460/O-2

CPF 541.035.920-87

Ezio de Luna Freire Junior (Presidente)

Eslei José de Morais

Juliêta Alida Garcia Verleun

Contador CRC-DF 021.335/O-3

Sérgio Augusto Kurovski

CPF 391.384.701-44
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Anexo 8
Demonstrativo da Remuneração Paga aos Membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal
As informações desse item estão sujeitas a sigilo bancário, fiscal ou comercial.
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