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Introdução
Relatório de Gestão da BB Securities LTD. do exercício 2012 apresentado aos órgãos de controle
interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do
art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa
TCU nº 63/2010, das Decisões Normativas TCU nº 119/2012, TCU nº 121/2012 e TCU nº
124/2012, das Resoluções TCU nº 234/2010 e TCU nº 244/2011 e das Portarias TCU nº 150/2012 e
CGU nº 133/2013.
Itens que não se aplicam à BB Securities Londres:
Alguns itens da Portaria TCU nº 150/2012 não se aplicam à natureza jurídica da UJ, sendo eles:


Itens 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 – Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos;
Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselhos; e
Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores;



Item 3.4 – Sistema de Correição;



Item 3.5 – Cumprimento pela Instância de Correição da Portaria CGU 1.043/2007;



Item 4 (de 4.1 até 4.2.4.2.3) – Informações sobre a Programação e Execução da Despesa
Orçamentária e Financeira, na forma solicitada na portaria TCU nº 150/2012;



Item 5.1 – Reconhecimento de Passivos;



Item 5.2 – Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores;



Item 5.3 – Transferências de Recursos;



Item 5.4 – Suprimento de Fundos;



Item 5.5 – Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ;



Item 5.6 – Gestão de Precatórios;



Item 6.1.4 a 6.1.4.2 – Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas;



Item 6.1.7 – Informações sobre Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação;



Item 6.2 – Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários;



Item 7 – Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário;



Itens 8.1 e 8.2 – Gestão de T.I.;



Itens 9.1 e 9.2 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis e Consumo de Papel, Energia
Elétrica e Água;
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Item 10.4 – Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV;



Item 11 (de 11.1 até 11.2.2) – Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos
Estabelecidos Pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e
Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis;



Item 11.3 - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Previstas na Lei nº 4.320/64 e pela
NBCT 16.6 Aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008.

Justificativas:


Itens 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 – A subsidiária está, na Europa e no Reino Unido, sob a aplicação da lei
Data Protection Act, de 1998, que rege o sigilo da informação acerca da remuneração de
Administradores;



Itens 3.4 e 3.5: A BB Securities LTD. não integra o sistema de correição do Poder Executivo
Federal;



Item 4 (de 4.1 até 4.2.4.2.3): As informações referentes a esses itens não se aplicam à natureza
jurídica da UJ, na forma apresentada na Portaria TCU nº 150/2012, uma vez que o orçamento já
foi aprovado pelo Governo Federal para o Conglomerado BB como um todo;



Itens 5.1 a 5.3.6 e 11.3: 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 preveem os itens especificados na
Decisão Normativa TCU nº 119/2012 e Portaria TCU nº 150/2012;



Item 5.4: A BB Securities LTD. compõe a administração indireta e não realiza despesas por
meio de suprimento de fundos;



Item 5.5: A BB Securities LTD. não é beneficiária de renúncia tributária de nenhum tipo,
tampouco concede tal benefício a terceiros;



Itens 5.6 a 5.6.3: A BB Securities LTD. não tem atribuição administrativa para gerir precatórios;



Itens 6.1.4 e 6.2: O quadro de pessoal da BB Securities LTD. é composto por funcionários
cedidos pelo Banco do Brasil S/A, seu controlador, e não há no seu quadro, servidores inativos,
pensionistas, estagiários ou servidores, terceirizados ou não, regidos pela Lei 8112/90;



Item 6.1.7: A BB Securities LTD. não tem sob sua responsabilidade atividades de admissão de
pessoal para fins de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. O quadro de pessoal da BB
Securities LTD. que tem acesso a esses benefícios é composto por funcionários disponibilizados
pelo Banco do Brasil S/A, seu controlador, o qual é responsável pela movimentação (ingresso e
aposentadoria) de pessoal;



Item 7: A BB Securities LTD. não possui frota de veículos próprios ou contratados de terceiros e
não tem sob sua responsabilidade a gestão de bens imóveis de uso especial;



Item 8.1 e 8.2: As informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da unidade estão
sob a gestão da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil S.A.;
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Itens 9.1 e 9.2 – Não são realizadas licitações. No Reino Unido, em geral, são aplicados critérios
próprios de sustentabilidade e reciclagem de materiais;



Item 10.4: A subsidiária não faz parte do SIAFI e do Sistema de Serviços Gerais – SISG, não se
valendo do SIASG ou do SICONV;



Item 11 (de 11.1 até 11.2.2): Informações Consolidadas por meio das Demonstrações Financeiras
do Conglomerado BB.

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


Item 4.1.1.1 - Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva na Unidade Jurisdicionada;



Itens 5.1 a 5.2: Deliberações e Recomendações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício.



Item 6.2.2 – Composição Acionária da UJ como Investidora;



Item 7.1: Demonstrativo analítico das despesas com ações de publicidade e propaganda com patrocínios
culturais e esportivos.

Principais realizações da gestão no exercício e dificuldades encontradas
A BB Securities LTD terminou o ano na segunda colocação do ranking ANBIMA de Renda Fixa
Externa, tendo o Banco do Brasil se posicionado como primeiro no ranking divulgado pela mesma
associação relativo a ofertas de ações.
Do valor total emitido – US$ 50.5 bilhões em 2012, a BB Securities esteve envolvida em cerca de
US$ 28,3 bilhões (2011: US$ 12,6 bilhões). Também atuamos em oito transações principais
realizadas por empresas não brasileiras, como Co-Manager, totalizando US$8,8 bilhões.
Durante o ano, nosso volume de negócios no mercado secundário de títulos e valores mobiliários
atingiu US$ 8,2 bilhões, 86,36% maior que 2011 (2011: US$4,4 bilhões). Nossa perspectiva sobre o
risco de taxa de juros e risco de crédito permaneceu conservadora ao longo de 2012 em resposta à
volatilidade contínua na zona do euro e preocupações quanto ao crescimento global.
Esperamos que as condições de mercado para 2013 sejam mais favoráveis e antecipamos um
impacto positivo nas nossas receitas com negócios envolvendo notas estruturadas e oferta pública
de ações, além da participação na distribuição externa de emissões no âmbito do Programa de
Infraestrutura lançado no Brasil.
A BB Securities LTD. esteve envolvida em diversas transações importantes no mercado primário de
renda fixa no decorrer de 2012, participando de 28 das 70 transações realizadas por entidades
brasileiras, e emissores soberanos e quase soberanos. Dessas operações, atuamos como LeadManager em 26 e como Co-Manager em 2.
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1. Identificação e Atributos
1.1

Identificação da Unidade Jurisdicionada
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 Securities Limited
Denominação abreviada: BB Securities LTD. ou BBSL
Código SIORG: Não se aplica

Código LOA: Não se aplica

Código SIAFI: Não se aplica

Situação: Ativa.
Natureza Jurídica: Empresa domiciliada no exterior.

CNPJ: 05.707.044/0001-70

Principal Atividade: Holdings de instituições não financeiras
Telefones/Fax de contato:

44-20-7367-5800

Código CNAE: 64.62-0/00
44-20-7796-0836

Endereço Eletrônico: bbscontact@bb.com.br
Página da Internet: www.bbsecurities.co.uk
Endereço Postal: A empresa tem sede e foro na cidade de Londres e está localizada na 4th Floor, Pinners Hall, 105108 Old Broad Street, London/UK. EC2N 1ER.
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
A BB Securities LTD. é uma subsidiária integral do BAMB – Brazilian American Merchant Bank, que, por sua vez,
é subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., tendo iniciado suas atividades em Londres – Inglaterra em outubro/94,
onde está constituída sob as leis inglesas, sendo regulada e fiscalizada pela FSA – Financial Services Authority.
Outras normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Norma da estrutura orgânica
A estrutura orgânica da subsidiária está estabelecida no Estatuto Social, conforme descrita a seguir:
Assembleia Geral - é instalada anualmente, no meio do ano, com a presença de todos os Diretores, executivos e não
executivos, para discutir o gerenciamento, analisar resultados, avaliar estratégias e conduzir quaisquer outros
negócios relevantes à Companhia;
Conselho Fiscal – Não se aplica.
Diretoria – Deve haver um Conselho de Diretores Executivo consistindo de não menos de duas pessoas. Cada
Diretor deve ser indicado pela resolução de acionistas e pode ser removida da mesma forma;
A Companhia pode, por meio da Resolução Ordinária, indicar uma pessoa que esteja disposta a atuar como Diretor
tanto para preencher uma vaga como para ser um Diretor adicional;
Sujeito às cláusulas da lei, os diretores podem indicar um ou mais dos seus para o cargo de Diretor Gerente (Diretor
Executivo) ou para qualquer outro cargo executivo da Companhia.
Regimento Interno ou Estatuto
O estatuto da BB Securities LTD. encontra-se no anexo 1.
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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 em 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 os 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

Não se aplica

Não se aplica
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI

Nome

Não se aplica

Não se aplica
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

1.2

Código SIAFI da Unidade Gestora

Código SIAFI da Gestão

Não se aplica

Não se aplica

Finalidades e Competências Institucionais da Unidade

Sua finalidade básica é atender às necessidades dos investidores que desejam aplicar seus recursos
em instrumentos de renda fixa e renda variável de mercados emergentes, com um enfoque no Brasil,
e, desta forma, complementar as necessidades de financiamentos de instituições financeiras e
empresas brasileiras ou com vínculos ao Brasil e Governo Brasileiro.
1.3

Organograma Funcional

As informações desse item constam no anexo 2.
1.4

Macroprocessos Finalísticos

A BB Securities LTD. tem como principais Macroprocessos:
Lançamento de títulos e valores mobiliários de instituições brasileiras no mercado internacional,
participação em sindicatos, compra e venda de eurobônus, prestação de serviços de custódia,
publicações de análise sobre a economia brasileira e empresas-foco e prestação de assessoria
financeira a clientes.
1.5

Macroprocessos de Apoio


Gestão das carteiras



Liquidação e custódia de ativos



Marcação a mercado de ativos



Prestação de informações a terceiros
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1.6



Mensuração do risco das carteiras



Contabilização e controle das operações



Controles Internos nos processos, produtos e serviços prestados



Intermediação financeira

Principais Parceiros

Os principais parceiros da BB Securities LTD. são: demais áreas do conglomerado Banco do Brasil,
investidores institucionais (inclusive localizados no exterior), Pessoas Físicas locais, empresas
emissoras, empresas coligadas e controladas.
2

Planejamento Estratégico, Plano de Metas e Ações

2.1

Planejamento das Ações da Unidade Jurisdicionada

O planejamento estratégico da BB Securities LTD. abrange o período de 2012 – 2016 e está
vinculado às diretrizes traçadas na estratégia corporativa e no Plano Diretor do Banco do Brasil S/A
para o segmento de Mercado de Capitais.
Dentre as ações planejadas pelo BB Securities LTD para atingir as metas definidas, destacam-se:


A prospecção, originação e distribuição de operações em Mercado de Capitais, principalmente
no segmento de renda fixa, securitização e renda variável;



Processo de consolidação na atuação em Mercado de Capitais, por meio de operações em renda
fixa, securitização e renda variável;



Maior participação em eventos e viagens de investidores e emissores brasileiros e latinoamericanos;



Expansão da capacidade de distribuição da empresa;



Extensão da cobertura geográfica a emissores latino-americanos não brasileiros, a princípio no
mercado secundário;



Ampliação da oferta de produtos com o desenvolvimento do produto “Notas Estruturadas” e
fundos mútuos geridos pela BB DTVM.

2.2

Estratégias de Atuação frente aos Objetivos Estratégicos

A BB Securities LTD atua com foco em Mercado de Capitais e detém a estratégia de aumentar sua
participação no mercado, através da oferta de produtos e serviços em Mercado de Capitais, com
destaque para as atividades de underwriting de renda fixa, securitização, renda variável, assessoria
econômico-financeira, compra e venda de ações e investimentos em participações societárias e em
fundos de Private Equity.
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Dentre os principais riscos encontrados para o atingimento dos objetivos podemos destacar:


O fraco crescimento da economia doméstica afetada pelo contágio da crise mundial;



Forte atuação de instituições concorrentes no Mercado de Capitais;



Redução nas operações de originação em renda variável, em consequência do adiamento da
decisão para abertura de capital das empresas, que aguardam um melhor momento de mercado;



Redução das operações de renda fixa externa em função da menor necessidade de financiamento
da maioria das grandes empresas brasileiras.

2.3

Execução do Plano de Metas ou de Ações

A BB Securities LTD., em conjunto com as outras Securities, na execução dos seus planos de metas
para consolidação de sua participação no Mercado de Capitais, contribuiu para que o Banco do
Brasil S/A obtivesse as seguintes colocações no ranking ANBIMA (Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais):


1º lugar na categoria originação por número de operações em renda variável, com 7 operações no
mercado;



2º lugar na categoria de originação por valor de operação de renda fixa, com Market Share de
mercado de 52,6%;



3º lugar na categoria de originação por valor de operação de renda variável;



5º lugar na categoria distribuição de renda variável.

O segmento de renda fixa, em 2012, foi marcado pelo registro recorde de volume de emissões em
títulos de renda fixa pelas companhias brasileiras no mercado doméstico. O volume total de emissão
de Debêntures e Notas Promissórias foi de R$ 101,4 bilhões. A BB Securities LTD. atuou na
distribuição em uma emissão totalizando um volume originado de R$ 750 milhões. Referida
emissão foi a única em 2012 voltada para distribuição no mercado externo.
Quanto ao segmento de renda variável, foram registradas 6 operações no mercado doméstico.
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2.4 Indicadores
Quadro II – Indicadores de Retorno Sobre Capital
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Meta de Retorno sobre Capital

Objetivo do Indicador

Agregação de valor para o Conglomerado BB

Tipo

Eficácia

Área responsável

BB Securities LTD. Balanço auditado pela auditoria externa – KPMG.

Fórmula de cálculo e método de Lucro Líquido/Patrimônio Líquido
medição
Demonstração do Resultado do Exercício

Fonte dos dados
Evolução dos resultados do indicador
Meta para o exercício de 2012

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2011

2010

0,50%

12%

5,6%

21,3%

Análise crítica do Resultado do indicador em 2012
Esse indicador foi incluído para o ano 2012, em substituição à meta de Resultados (Lucro Líquido). O resultado do
exercício foi substancialmente superior à meta definida para o ano e cerca de 100% maior que o do ano anterior. Essa
meta foi definida no final do 2º semestre de 2011 em um momento de grande deterioração das condições
macroeconômicas ocasionada pela crise europeia e reflete a expectativa de redução significativa nas emissões
primárias no mercado de capitais. Contrariando essas expectativas, o ano de 2012 foi bastante ativo em operações com
a BB Securities estando envolvida em importantes transações no decorrer do ano, participando no total de 28 das 70
ofertas realizadas por empresas brasileiras, emissores soberanos e quase soberanos, atuando como Coordenador Líder
em 26 dessas emissões. No mercado secundário, o volume de transações atingiu US$ 8,2 bilhões que representa 186%
do total de 2011 (US$ 4,4 bilhões). A receita dos negócios foi 54% maior que em 2011 atingindo o montante total de
US$ 14,4 milhões (US$ 9,3 milhões – 2011).
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Quadro III – Indicador de Volume de Negócios com Títulos em Mercado Secundário
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Volume de Negócios com Títulos em Mercado Secundário

Objetivo do Indicador

Geração de receitas de trading para a Unidade

Tipo

Eficácia

Área responsável

BB Securities LTD, validado pelo Banco do Brasil S/A.

Fórmula de cálculo e método de Não há
medição
Sistema de trading da unidade

Fonte dos dados
Evolução dos resultados do indicador
Meta para o exercício de 2012

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2011

2010

US$ 3,6 bilhões

US$ 8,2 bilhões

US$ 4,4 bilhões

US$ 4,36 bilhões

Análise crítica do Resultado do indicador em 2012
Houve o atingimento de 228% da meta definida para o ano. Durante 2012, nosso volume de negócios no mercado
secundário de títulos e valores mobiliários foi 86% maior que 2011, refletindo a grande atividade de negócios no ano.
Nossa perspectiva sobre o risco de taxa de juros e risco de crédito permaneceu conservadora ao longo de 2011 como
respostas à volatilidade contínua na zona do euro e preocupações sobre o crescimento mundial.
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Quadro IV – Indicador de Aumento da Base de Clientes
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Aumento da Base de Clientes aplicadores em Títulos

Objetivo do Indicador

Mensuração do aumento da base de clientes, que geram receitas para a
unidade.

Tipo

Efetividade

Área responsável

Extração de informações no ultimo dia de cada período diretamente do
sistema de Back Office da Unidade pela Diretoria de Tecnologia

Fórmula de cálculo e método de medição Número de clientes do período apurado dividido pelo número de clientes do
período anterior menos uma unidade
Extração de informações sobre as operações realizadas diretamente do
sistema de trading da Unidade validado pela Diretoria de Mercados de
Capitais e Investimentos.

Fonte dos dados

Evolução dos resultados do indicador
Meta para o exercício de 2012

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2011

2010

8%

39%

2,9%

22,1%

Análise crítica do Resultado do indicador em 2012
A base para mensuração do aumento foi alterada para refletir o atual foco da Companhia nos Investidores
Institucionais com a exclusão dos investidores de varejo (Private Banking) que faziam parte dos negócios da BB
Securities até 2010. Ainda não foi implementada a migração dos clientes da Asia para a BB Securities Asia,
subsidiária criada no final de 2011, que deverá impactar os números para o próximo ano. Houve um trabalho intenso
na busca de ampliação da base de clientes institucionais, na Europa, Oriente Médio e América Latina, tendo como
fator positivo o crescente interesse dos investidores nos mercados emergentes, principalmente Brasil. Também deverá
contribuir para os nossos resultados futuros a ampliação da atuação da BBS no mercado primário - underwriting – e
secundário – trading - e a estratégia de diversificação de produtos com a ampliação da distribuição de Fundos Mútuos
e Notas Estruturadas. Cabe ressaltar que o atual foco da Companhia em investidores institucionais não permite um
incremento significativo na base, por se tratar de um universo menor de clientes. A estratégia para atingimento da meta
envolve a ampliação da integração com a Diretoria de Mercado de Capitais e a Diretoria Comercial do Banco do
Brasil no Brasil, permitindo ações integradas com visita de investidores a empresas no Brasil e vice-versa, em
coordenação com as subsidiárias: Banco do Brasil Securities LLC nos Estados Unidos e BB Securities Asia, o que
permitirá a abordagem a diferentes tipos de investidores institucionais.
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Quadro V – Indicador de Teto Máximo para Despesas Administrativas
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Teto Máximo para Despesas Administrativas (2012)

Objetivo do Indicador

Medida de eficiência para a Unidade do tipo quanto menor melhor,
sinalizando tanto eficiência na elaboração orçamentária como rigor e
responsabilidade na sua execução, com o propósito de mantê-la dentro dos
parâmetros projetados.

Tipo

Eficiência

Área responsável

BB Securities LTD. Demonstrativos contábeis auditados pela KPMG.

Fórmula de cálculo e método de
Não há.
medição
Fonte dos dados

Demonstrativos contábeis.

Evolução dos resultados do indicador
Meta para o exercício de 2012

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2011

2010

US$ 5,329,000

US$ 8,197,000

US$ 6,410,000

US$ 7,273,000

Análise crítica do Resultado do indicador em 2012
A meta estipulada para o ano foi extrapolada em 53,8 % – As despesas administrativas ficaram acima do teto máximo
estipulado para o ano, tendo como principal fator o aumento das despesas com pessoal pelas contratações aprovadas
pelo Conselho de Administração da empresa que tiveram como objetivo a adequação do quadro às necessidades do
negócio e os custos com remuneração que contemplam uma parcela variável que é influenciada pelo resultado da
Companhia. No custo total com recursos humanos houve uma variação de 66% em 2012 (US$ 4,1 milhões) com
relação a 2011 (US$ 2,5 milhões) também influenciado por períodos de claro no quadro em virtude de rotatividade de
pessoal. As demais despesas administrativas se mantivessem estabilizadas, com uma flutuação de 4% com relação ao
período anterior.
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Quadro VI – Indicador de Índice de Cobertura
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Índice de Cobertura

Objetivo do Indicador

Medida de eficiência, do tipo quanto maior melhor, significando a
proporção de receita de serviços gerada pela Companhia para fazer frente
às despesas administrativas.

Tipo

Eficiência

Área responsável

Resultado é apurado pela própria Unidade, com checagem pela Diretoria
Internacional do Banco do Brasil.

Fórmula de cálculo e método de Somatório da Receita com Prestação de Serviços dividido pelo montante
medição
de despesas administrativas.
Total de Receita de Serviços/Despesas Administrativas

Fonte dos dados
Evolução dos resultados do indicador
Meta para o exercício de 2012

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2011

2010

32,8%

137,6%

114,7%

225,3%

Análise crítica do Resultado do indicador em 2012
Houve superação da meta estipulada para o ano. As receitas com serviços, particularmente com underwriting, em 2012
foram 53% superiores ao ano anterior e as despesas administrativas apresentaram um acréscimo de 28% em
comparação com o ano de 2011.

3

Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão

3.1

Estrutura de Governança

A BB Securities LTD. é administrado por uma Diretoria, composta por 3 Diretores estatutários: um
Diretor Executivo e um Diretor Executivo Adjunto. Possui Conselho de Administração permanente
composto de sete membros efetivos.
3.2

Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

O funcionamento do sistema de controles internos consta no anexo 3.
3.3

Remuneração Paga aos Administradores

3.3.1 Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de
Administração e Fiscal
A BB Securities LTD não possui Conselho Fiscal.
Os membros do Conselho de Administração da subsidiária não são remunerados.
Os membros da Diretoria Estatutária são remunerados conforme a política remuneratória do
Conglomerado Banco do Brasil S/A, segundo direcionamento de sua Diretoria de Pessoas.
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4. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados.
4.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos
Quadro VII– Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação em 31/12/2012
Regime do Ocupante do Cargo

Lotação Efetiva

Lotação Ideal

Celetistas

02*

02*

Cargos de livre provimento

18**

18**

Terceirizados (temporário)

-

-

20

20

Total
* Informações sobre funcionários expatriados: a cargo do Banco do Brasil S.A.
** Quadro de funcionários locais da subsidiária

Quadro VIII– Composição do Quadro de Funcionários Expatriados – Situação em 31/12/2012
Descrição

Quantidade

Despesa**

Funcionários Expatriados

02

*513.459,43

Total

02

*513.459,43

* Informações sobre funcionários expatriados: a cargo do Banco do Brasil S.A..
** Valores em GBP

4.1.1

Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada
Quadro IX – Força de Trabalho da UJ - Situação Apurada em 31.12.2012
Lotação
Tipologias dos Cargos

Ingressos no
Exercício

Egressos no
Exercício

Autorizada

Efetiva

2

2

N/A

N/A

2

2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1. Servidores em Cargos Efetivos
1.1. Servidores de Carreira
1.1.l. Servidores de carreira vinculada ao órgão.
Fonte: Banco do Brasil/

4.1.1.1 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva na Unidade Jurisdicionada
Não ocorreu no período.
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4.1.2

Qualificação da Força de Trabalho

Quadro X– Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UJ (Situação em
31/12)
Lotação

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas

Egressos no
Exercício

Autorizada

Efetiva

2

2

N/A

N/A

2

2

N/A

N/A

2

2

N/A

N/A

1. Cargos em Comissão
1.1. Grupo Direção e Assessoramento Superior
1.1.1.

Ingressos no
Exercício

Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

Fonte: Banco do Brasil/

4.1.2.1 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade
Quadro XI – Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária – Situação Apurada em 31/12/2012
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Tipologias do Cargo
Até 30 anos

1.

De 31 a 40
anos

De 41 a 50
anos

Provimento de Cargo Efetivo

De 51 a 60
anos

Acima
de 60
anos

2

1.1. Servidores de Carreira

2

Fonte: Banco do Brasil/

4.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a
Escolaridade
Quadro XII – Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade – Situação Apurada em 31/12/2012
Quantidade de Pessoas por Nível de escolaridade
Tipologias do Cargo
1
1.

Provimento de Cargo Efetivo

2

3

4

5

6

7

8

9

2

1.1. Servidores de Carreira

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 S/A
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4.1.3

Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos

O processo de verificação de acúmulo indevido de cargos e empregos públicos no Banco do Brasil
inicia-se no processo de admissão, no período em que o funcionário ainda é um candidato
classificado na Seleção Externa. Dentre as várias declarações firmadas pelo candidato, quando
convocado para a posse, ele informa ao BB não possuir vínculo funcional ativo com Órgão da
Administração Pública Direta ou Indireta, salvo no curso de licença sem vencimentos. Tendo em
vista que o surgimento de vaga no BB é um processo dinâmico, as convocações de candidatos são
contínuas e esse procedimento é realizado pelas dependências, para todos os candidatos
convocados, em todas as regiões do país.
Além das exigências contidas nos Editais de abertura das Seleções Externas, a proibição de
acumular cargos em desacordo com a Constituição Federal também consta dos normativos internos
do Banco do Brasil.
4.1.4 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e
Empregos Públicos
A fim de evitar a acumulação de cargos e empregos públicos após a admissão do funcionário aos
quadros do Banco, o mesmo utiliza-se da Base de dados da CGU - Controladoria Geral da União e
do próprio TCU - Tribunal de Contas da União, os quais informam anualmente ao Banco os
funcionários que possivelmente estariam acumulando cargos e empregos públicos em desacordo
com a Constituição Federal.
A partir desses dados o Banco interpela formalmente todos os funcionários listados, concedendolhes um prazo de 10 dias úteis para apresentar a opção por um dos cargos exercidos ou apresentar as
suas justificativas, sob pena de vir a responder Ação Disciplinar por questões comportamentais.
Entre os anos de 2010 a 2012 foi apurado pela CGU e TCU que 994 funcionários possivelmente
estariam acumulando cargos em desacordo com a Constituição Federal. Após a interpelação 872
casos foram regularizados 95 não optaram ou não se manifestaram e 27 estão amparados por
liminares, inclusive todos os funcionários lotados no Estado do Maranhão. Para os 95 funcionários
que não optaram ou não se manifestaram foi orientada a abertura de Ação Disciplinar para análise
sob o aspecto comportamental, as quais ainda estão em fase de apuração pelas dependências onde
lotados os funcionários.
Por fim, a Auditoria Interna do Banco auditou o processo de Acúmulo de Cargos durante todo o ano
de 2012. Dessa forma, os procedimentos adotados têm-se mostrado eficientes para a regularização
de casos de acúmulo de cargos em desacordo com a Constituição Federal.
4.1.5

Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

A BB Securities LTD. é subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., por meio do Brasilian
American Merchant Bank. Conforme Estatuto, o quadro de pessoal será composto exclusivamente
por funcionários cedidos pelo Banco do Brasil S.A.. Os funcionários de carreira do Banco do Brasil
S.A. são selecionados por meio de seleção externa (concurso). É firmado um contrato individual de
trabalho, regido pelos preceitos da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).
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Desta forma, a BB Securities LTD. utiliza os indicadores gerenciais, no que couber, sobre recursos
humanos de seu controlador Banco do Brasil S.A., como segue:
GDP – Gestão de Desempenho por Competências: Sistema de avaliação de desempenho adotado
pelo Banco, semestralmente;
TAO – Talentos e Oportunidades: Sistema eletrônico de recrutamento interno e de
comissionamento, que compara as competências e experiências do candidato com as necessidades
da empresa;
ARH – Administração de Recursos Humanos, onde são registrados os cargos ocupados pelos
funcionários, os cursos realizados, o gerenciamento da GDP e do TAO e os demais dados dos
funcionários.
5

Conformidade e Tratamento de Disposições Legais e Normativas

5.1

Deliberações do TCU Atendidas no Exercício.

Não ocorreu no período.
5.2

Recomendações do OCI Atendidas no Exercício Deliberações

Não ocorreu no período.
5.3

Informações sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna
a) Estrutura e posicionamento da Unidade de Auditoria Interna no Organograma da UJ

A BB Securities Limited, subsidiária integral do BAMB – Brazilian American Merchant Bank, não
possui unidade de auditoria interna própria. As funções de auditoria interna são desempenhadas
pela Auditoria Interna do Banco do Brasil S.A..
A Auditoria Interna do Banco do Brasil está vinculada diretamente ao Conselho de Administração,
conforme dispõe o Estatuto Social do Banco do Brasil, em seu artigo 35, e o Manual do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal (IN SFC nº 01/2001 – Capítulo X, Seção I, item 8).
A gestão da Unidade é de competência do Comitê de Administração, composto pelo Auditor Geral e
por quatro Gerentes Executivos.
A organização da Unidade está voltada para o cumprimento de suas responsabilidades e
desempenho das funções que lhe foram atribuídas. Sua estrutura organizacional é composta pela
Sede da Unidade – formada pelo Comitê de Administração, Divisões e Segmento Master – e pelas
Gerências de Auditoria.
Na Sede, as divisões respondem pelo apoio administrativo e gerencial ao Comitê de Administração
e pelo suporte às Gerências de Auditoria.
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Os trabalhos de auditoria são realizados pela rede de 31 Gerências de Auditoria (GA), subordinadas
diretamente ao Comitê de Administração. São 27 gerências no País e quatro no exterior. Das
gerências no País, 24 são responsáveis pela avaliação dos processos empresariais do Banco do
Brasil e respectivas empresas vinculadas. As quatro gerências no exterior realizam a avaliação da
operação internacional da Empresa. Existe ainda uma gerência responsável pela metodologia de
auditoria, uma que desempenha as atividades de relacionamento com entidades de fiscalização e
controle e uma de coordenação de auditorias especiais.
b) Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações
No exercício de 2012, a Auditoria Interna do BB realizou trabalhos de auditoria na empresa BB
Securities LTD., quando avaliou a efetividade das ações de gerenciamento dos riscos e controles
relacionados às atividades realizadas pela companhia nas áreas de Mercado de Capitais,
Contabilidade, Função Compliance e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro.
As principais constatações identificadas estão relacionadas à necessidade de melhorias nos
procedimentos de reconciliação bancária e revisão do perfil de usuários nos sistemas utilizados para
registro contábil dos negócios.
c) Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações
implementadas pela alta gerência
Foram emitidas 04 (quatro) recomendações de auditoria no exercício de 2012. Destas, 01 (uma) foi
implementada e 03 (três) encontravam-se vincendas em 31.12.2012. Nenhuma recomendação
estava vencida.
d) Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação das
recomendações exaradas pela auditoria interna
Os procedimentos adotados no âmbito da Auditoria Interna para acompanhamento de
recomendações de auditoria interna são sistematizados e contam com apoio de base informatizada
na Intranet da Audit.
Nos trabalhos de acompanhamento/certificação são verificadas não apenas a implementação das
recomendações, mas, principalmente, se as constatações identificadas foram tratadas e os objetivos,
riscos e controles relacionados estão adequadamente gerenciados.
As recomendações da Auditoria Interna são emitidas quando identificadas fragilidades nos
processos auditados e falhas que mereçam atuação específica. São pactuadas ações com os gestores
visando à minimização dos riscos e ao aprimoramento dos processos corporativos.
As ações são acordadas com prazo de implementação compatível com o nível de criticidade da
constatação, a complexidade das mudanças necessárias e os custos/ recursos envolvidos. A
implementação das ações recomendadas é de responsabilidade dos respectivos gestores e tem
impacto na avaliação do desempenho da gestão de cada dependência responsável pelo cumprimento
da recomendação.
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Por decisão do Conselho de Administração, as recomendações da Auditoria Interna são classificadas
em criticidades “A”, “B” ou “C”, conforme o risco envolvido e os controles internos existentes.
Nessa escala, a classificação “A” representa a maior criticidade.
As constatações de auditoria são armazenadas na Intranet da Audit e as respectivas recomendações
podem apresentar uma das seguintes situações:


Vincenda - Quando o prazo previsto para implementação das medidas corretivas para solução da
constatação estiver por vencer e não houver registro de manifestação do gestor.



Vencida - Quando o prazo de implementação das medidas corretivas para solução da
constatação estiver vencido e não houver registro de manifestação satisfatória/conclusiva do
gestor.



A certificar - Quando já houve manifestação do gestor acerca da implementação das medidas
corretivas para solução da constatação e a questão estiver à disposição da Auditoria Interna para
avaliação.



Certificada - Quando, após avaliação, a Auditoria atestar o entendimento de que as providências
adotadas em atenção à respectiva recomendação foram reconhecidas como suficientes e
eficazes, com efetivo aperfeiçoamento da gestão de controles, riscos e da governança.



Prejudicada - Situação excepcional em que a constatação e respectiva recomendação possam ser
desconsideradas pela Auditoria Interna. O enquadramento nessa situação requer justificativa
fundamentada.
e) Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos
resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria interna

A Auditoria Interna do Banco do Brasil possui sistema para monitoramento do estágio das ações
empreendidas pelo Banco em decorrência dos resultados dos trabalhos de auditoria interna.
A Intranet da Auditoria Interna conta com aplicativo específico desenvolvido com o objetivo de
padronizar procedimentos de análise para Certificar, Prejudicar ou Prorrogar recomendações de
auditoria, que dispõe de segregação de funções e permite o armazenamento das evidências em bases
de dados, facilitando a recuperação de informações.
Para os casos de recomendações com prazo de implementação superior a 180 dias, as Gerências de
Auditoria devem solicitar aos respectivos gestores o registro na Intranet da Audit, no mínimo a cada
90 dias, de “manifestação” acerca do andamento das providências para implementação.
Os parâmetros adotados facilitam o acompanhamento de prazos intermediários de recomendações e
antecipam dificuldades porventura encontradas pelos responsáveis para a implementação das ações.
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f) Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das
recomendações feitas pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não
implementação de tais recomendações
A Diretoria Executiva da BB Securities LTD. toma conhecimento das recomendações quando do
recebimento do relatório dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna na Entidade. Integram o
Conselho de Administração da BB Securities LTD. membros do Conselho Diretor do Banco do
Brasil.
Não existem casos de não implementação de recomendações emitidas pela Auditoria Interna. As
fragilidades identificadas são devidamente evidenciadas e discutidas com os gestores responsáveis,
para a definição das ações corretivas a serem adotadas. Tais ações são registradas na Intranet da
Auditoria Interna sob a forma de recomendações e acompanhadas na forma descrita nos itens
anteriores.
g) Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração
e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos pela alta
gerência ao decidir não implementar as recomendações da auditoria interna.
Em que pese a inexistência de casos de não aceitação de recomendações emitidas pela Auditoria
Interna, existem órgãos de Governança na BB Securities LTD. e no Banco do Brasil (Dimec –
Diretoria de Mercados de Capitais) que poderão ser informados tempestivamente em eventuais
ocorrências.
6

Informações Contábeis

6.1
Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas Exigidas pela Lei nº 6.404/76 e Parecer
da Auditoria Independente
As informações desse item constam no anexo 4.
6.2

Composição Acionária das Empresas Estatais

6.2.1

Composição Acionária do Capital Social como Investida

As informações desse item constam no anexo 5.
6.2.2

Composição Acionária da UJ como Investidora

Não ocorreu no período.
7

Conteúdo Específico por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades Afins

7.1
Demonstrativo analítico das despesas com ações de publicidade e propaganda com
patrocínios culturais e esportivos
Não ocorreu no período.
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Organograma Funcional da BB Securities LTD.

Funções e Sub-funções da BB Securities LTD.
A BB Securities LTD. é subsidiária integral do B.A.M.B. – Brazilian American Merchant Bank
que, por sua vez, é subsidiária integral do Banco do Brasil S.A.
A responsável pela gestão da BB Securities LTD. é a Diretoria de Mercado de Capitais e
Investimentos, que é subordinada ao Vice-Presidente de Atacado, Negócios Internacionais e Private
Bank.
Relacionamos abaixo as principais atribuições da BB Securities LTD.:
Comprar, ou de outra forma adquirir, vender, ou de outra forma dispor, manter como
investimento, lidar ou organizar acordos, tanto como principal ou como agente, ações, debêntures,
cauções, garantias, direitos, recibos ou quaisquer outros valores mobiliários ou quaisquer
instrumentos derivativos ou contratos, inclusive opções, futuros e contratos por diferenças em
quaisquer dos antecedentes, ou outros valores mobiliários ou débito de qualquer forma emitido por
qualquer companhia ou associação ou qualquer autoridade suprema, municipal, local ou outra tanto
na Grã Bretanha como em qualquer outro país ou lugar no exterior;



Relatório de Gestão – BB Securities LTD. – 2012

35

BB Securities LTD.
Prestação de Contas – Exercício de 2012
Relatório de Gestão

Subscrever e pagar tanto como principal como agente em termos e condições tais que
possam ser considerados adequados, quaisquer ações, debêntures, ações, cauções, garantias, direitos
ou recibos ou qualquer outro valor mobiliário ou qualquer instrumento derivativo ou contratos
inclusive opções, futuros e contratos por diferenças em ou em qualquer do anterior, ou outros
valores mobiliários ou débito de qualquer forma e continuar negócios como banqueiros, financeiras,
corretores de hipotecas e financeiros e em geral empreender e executar trabalho de agência e de
comissão;



Praticar negócios de gerentes de investimentos de toda e qualquer descrição, inclusive, mas
não limitado a ações, ação de debêntures, títulos, garantias e opções e outros valores mobiliários
emitidos ou garantidos por qualquer companhia e qualquer certificado dando direito ao portador de
fazer reclamações contra qualquer forma de entidade corporativa por qualquer interesse em
qualquer forma de esquema de investimento coletivo, financeiro e artigos de futuros, títulos,
obrigações e outros valores mobiliários emitidos ou garantidos por qualquer governo, regulador
soberano, comissário, entidade pública ou autoridade suprema, municipal, local ou de outra forma,
tanto em casa como no exterior (“Investimentos”) cujos negócios possam incluir a atuação como
conselheiro, consultor, comprador, agente, agente de comissão, conciliador de transações,
distribuidor ou negociante de tais Investimentos; fornecer todos os tipo de serviços financeiros e
conduzir e dar continuidade a todos os tipos de operações financeiras, comerciais e outras;
participar de, executar, organizar transações, desempenhar e praticar todos os tipos de operações
comerciais, industriais, de troca e financeiras e empreendimentos; adquirir, manter, lidar e investir
em Investimentos por subscrição original, oferta, compra, troca ou de outra forma, e se inscrever
para a mesma tanto condicionalmente como de outra forma, e garantir a subscrição da mesma, e
exercer e por em prática todos os direitos e poderes conferidos por ou incidental à posse da mesma;



Agir como sociedade controladora de investimentos e coordenar os negócios de quaisquer
companhias nas quais a Companhia esteja interessada no momento, e adquirir (tanto por subscrição
original, oferta, troca de compra, ou de outra forma) toda ou qualquer parte de ações, debêntures,
ações de debêntures, títulos e outros valores mobiliários emitidos ou garantidos por qualquer pessoa
jurídica pública ou privada constituída, ou praticando negócios em qualquer parte do mundo, ou por
qualquer governo, regulador soberano, comissário, entidade pública ou autoridade, e manter os
mesmos como investimentos, e vender, trocar, executar e dispor do mesmo;



Organizar alguns ou todos os investimentos da Companhia em unidades convenientes ou
selecionadas ou grupos, e vender ou de outra forma prestar contas de qualquer interesse ou
interesses em qualquer unidade ou grupo sobre certos termos e condições conforme se ache
conveniente, para entrar, executar e fazer efeito qualquer instrumento fiduciário, ou instrumentos
fiduciários, tanto revogáveis como irrevogáveis, e organizar e fazer todas as leis, documentos e
coisas necessárias ou convenientes para conferir quaisquer certificados ou outros documentos de
título emitido pela Companhia negociável em qualquer bolsa de valores e obter cotação oficial dos
mesmos;



Praticar qualquer outro negócio ou negócios que possam, na opinião da Diretoria, ser
executado de forma vantajosa ou ligado, ou auxiliar a qualquer negócio da Companhia.



As Funções do Diretor Executivo e do Diretor Executivo Adjunto encontram-se dispostas no
Estatuto Social, conforme anexo 1.
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Aspectos do sistema de controle interno
Ambiente de Controle

Avaliação
1

2

3

4

Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

X

Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X

Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.

X

Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das
instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras
das responsabilidades.

X

Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.

X

Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ.

X

Avaliação de Risco
10.

5

1

2

3

4

Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

5
X

11.

Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e
metas da unidade.

12.

É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade
de ocorrência desses riscos e a conseqüente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13.

É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e
de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14.

A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no
perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15.

Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados
em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16.

Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos
internos da unidade.

17.

Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18.

Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de
bens e valores de responsabilidade da unidade.

X

Procedimentos de Controle

X

X

1

2

3

4

5

19.

Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

X

20.

As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21.

As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22.

As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionados com os objetivos de controle.

X
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Informação e Comunicação

1

2

3

4

5

23.

A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24.

As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade
suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25.

A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.

26.

A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

27.

A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em
todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
Monitoramento

X
X
X
1

2

3

4

5

28.

O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29.

O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.

X

30.

O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho.

X

Análise Crítica:
A BB Securities Asia Pte. Ltd. adota os padrões de governança corporativa do Banco do Brasil S.A., observando, no
que couber o regulador local. Há trabalho de conscientização, dada a importância dos controles internos, de forma a
avaliar os riscos e resguardar que as operações sejam conduzidas em conformidade com as boas práticas de mercado.
Considerações gerais: De acordo com entendimento com a Diretoria de Controles Internos do Banco do Brasil S.A., a
elaboração do quadro acima foi feita pela própria subsidiária.
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 válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto
da UJ.
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ANEXO 4
Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas Exigidas pela Lei nº 6.404/76 e Parecer da
Auditoria Independente (apresentado sob a forma de tradução livre)
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BB SECURITIES LIMITED
CNPJ No. 2856891
Relatório e Demonstrações Financeiras 2012
31 de dezembro de 2012

(Uma tradução livre do relatório original em inglês
conforme publicado em Londres contendo as
demonstrações financeiras preparadas de acordo com as
disponíveis da Lei Societária da Inglaterra)
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Os diretores apresentam o relatório anual e as demonstrações financeiras auditadas do exercício findo em 31 de
dezembro de 2012.
Atividades Principais
A BB Securities Limited (“a Instituição”), regulada pela Finantial Financial Service Authority, atua em mercados de
capitais como subsidiária do grupo Banco do Brasil, instituição bancária líder na América Latina. A Companhia é a
principal especialista na negociação de títulos da dívida brasileira em Londres por sua:
• base de clientes de alta qualidade, englobando clientes private e institucionais;
• análise de crédito dedicada em nível macroeconômico e corporativo;
• lista de clientes corporativos brasileiros com títulos de primeira linha;
• análise especializada de questões políticas e econômicas do Brasil e possuir sólida capacidade de trading e
colocação de títulos; e
• eficiência no controle de crédito e riscos.
A Instituição negocia títulos de renda fixa brasileiros e outros latino-americanos, atendendo tanto às necessidades dos
investidores que desejam investir em instrumentos de mercados emergentes, com especial enfoque ao Brasil, quanto às
necessidades financeiras das melhores empresas e instituições brasileiras, atuando em diferentes moedas.
A Instituição também promove a Oferta Pública Inicial (IPO) / Follow-ons originados no Brasil e Fundos administrados
pela BB DTVM (Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios SA), maior gestor de fundos da América Latina.
Condições de Mercado
A economia brasileira desacelerou em 2012: PIB cresceu menos do que o índice de atividade econômica divulgado pelo
Banco Central. A inflação continuou mais alta do que desejada porém se manteve dentro do parâmetro esperado de
2.5% a 6.5%. O BRL desvalorizou algo em torno de 10% no último ano, parciamente revertendo medidas estratégicas
de apreciação da moeda desde 2005. Esse fato ajudou exportadores, dependendo dos níveis de influência dos níveis de
alavancagem em USD – porém o setor manufatureiro continua sendo sendo desafiado pelo alto custo da mão de obra e
outros fatores competitivos (os níveis de produtividade cairam em muitas partes do mundo no ano passado). A resposta
do governo, além de uma moeda mais desvalorizada, é a redução do ‘Custo Brasileiro’: tarifas de eletricidade, tarifas
bancárias, isenções/incentivos fiscais no fomento de infraestrutura, adoção de medidas de restrições a importação e a
implemetação de subsídios. O custo fiscal reduziu o superávit primário embora essa diferença tenha sido
confortavelmente substituída por outras fontes. A política monetária também tem sido flexível: a taxa de referência de
juros em reais - SELIC fechou 2012 em 7.25%, um pouco acima dos contratos futuros de curto prazo no interbancários.
As taxas reais estão mais próximas dos 2% do que 8% como estavam 7 anos atrás. A oferta de mão de obra está em alta:
o índice de desemprego caiu para 4.9% em novembro de 2012. O crescimento de crédito continua robusto especialmente no setor público - apesar da deterioração da qualidade de alguns ativos, elevação de juros e pagamento de
principal como percentual das receitas para alguns bancos privados. O investimento estrangeiro direto continua robusto,
em geral em linha com o déficit de conta corrente.
O governo continua focado nas metas de bem-estar social. Grandes avanços tem ocorrido no coeficiente Geni (o índice
Global de Desigualdade de Renda) e na igualdade de renda durante a última década. Enquanto a entrada de capital tem
esfriado devido ao gerenciamento de fluxo com fim de proteger a estabilidade macroeconômica, o Brasil continua sendo
um destino para investidores de várias partes do mundo. Instrumentos brasileiros de renda fixa foram os mais
frequentemente negociados de acordo com a pesquisa feita junto aos participantes da Emerging Markets Trading
Association (EMTA). O volume de negócios aumentou 26% em relação ao período de um ano para US$248 bilhões. O
Brasil representou 19% do total desse volume de negócios na Pesquisa sobre Negociações em Mercados Emergentes.
Com relação ao mercado primário, o governo e empresas corporate brasileiras colocaram um volume recorde de US$50
bilhões em 2012 contra US$37 bilhões em 2011 para emissões de dívida externa. Já durante janeiro de 2013 a demanda
foi aquecida por papéis de dívida corporativa de maior remuneração e risco (high-yield). Com relação ao mercado de
ações, uma baixa performance no indicador do mercado de ações mascarou um ano de enorme sucesso para
investimentos em empresas de segunda linha que têm baixo volume de negócios e pouca liquidez (small cap). IPOs
foram no entanto raros. A lista de prospecção de mandatos é grande para 2013. Além disso, ainda se mantém amplas
oportunidades em M&A e Private Equity.
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A economia global e o cenário geopolítico continuam extremamente incertos com opiniões divididas entre os que
defendem a austeridade como solução e os que optão por uma expansão fiscal e monetaria coordenada. O crescimento
global continua decididamente abaixo do desejado e a resposta é incerta. Dada a desalavancagem global em andamento
em meio a um mundo em deflação, não é surpresa que extremos desequilíbrios e distorções caracterizem o mercado de
capitais.
Comentários sobre os Negócios
A Companhia registrou um lucro líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012 de US$ 4.7 milhões (2011:
lucro de US$ 2.1 milhões). O lucro dos negócios aumentou para US$ 14.4 milhões (2011: US$ 9.3 milhões); afetado
principalmente pelo aumento do apetite por ativos brasileiros, notavelmente de renda fixa, como resultado do aumento
da liquidez internacional.
BB Securities Ltd. terminou o ano em segunda posição no ranking ANBIMA de Renda Fixa, ficando com uma margem
pequena de diferença para o JP Morgan, sobressaindo todos os seus competidores brasileiros. O BB Investimentos
também alcançou primeiro lugar em ofertas de pública de ações nesse mesmo ranking.
Contudo, BB Securities se envolveu em muitas transações importantes no mercado primário de renda fixa durante 2012,
participando em 28 das 70 transações realizadas por empresas brasileiras, emissores soberanos e quasi-soberanos.
Dentro esses, atuamos como coordenador líder em 26 e como coordenador-contratado em 2. Do total emitido –
US$50.5 bilhões em 2012, BB Securities esteve envolvida em US$28.3 bilhões (2011: US$ 13.3 bilhões). Também
atuamos como Coordenadores-contratados em 8 transações primarias realizadas por entidades não brasileiras,
totalizando US$8.8 bilhões.
Durante o ano, o volume de negócios em securities em mercado secundário alcançou US$8.2 bilhões; isso representa
186% do total de 2011 (2011: US$4.4 bilhões). Nossa visão com relação a risco de taxa de juros e risco de crédito
continuaram conservadoras durante todo o ano 2012 em resposta a contínua volatilidade na zona do euro e
preocupações com relação ao crescimento global, embora com a aproximação do final do ano o risco de crédito tenha
aumentado um pouco.
BB Securities Asia iniciou suas atividades de trading em 2012 e agora esta gerenciando os relacionamentos na Asia
seguindo a base de clientes estabelecida pela BB Securities Ltd.
Esperamos que as condições de mercado para 2013 sejam melhores e que os nossos negócios em notas estruturadas e
mercado primário de renda variável impactem positivamente o nosso fluxo de receitas.
Igualmente, esperamos que o atual Programa de Infraestrutura no Brasil traga mais oportunidades de negócios. A
participação da BB Securities se iniciou em Novembro 2012 com a transação de emissão da CART.
Os diretores estão confiantes que a Companhia está bem posicionada para encarar os desafios de mercado em 2013, bem
como as demandas de suas partes interessadas (stakeholders).
Indicadores Chave de Desempenho
A Companhia opera como parte da divisão global de BB Securities. Tal como, não há KPI’s (Indicadores Chave de
desempenho) os quais a Companhia monitora além de resultado operacional e resultado de atividades ordinárias antes
dos impostos.
Dividendos Propostos e Transferências para Reservas
Durante o ano findo aos 31 de dezembro de 2012 a Companhia teve um lucro de US$ 4.68 milhões após os impostos,
(2011 -US$2.09 milhões). Assim como em 2011, os diretores não se propõem a declarar um dividendo referente ao
exercício.
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Gestão de Risco Financeiro
A Companhia mantém uma carteira de títulos, principalmente emitidos por entidades brasileiras, com o objetivo de
negociação. O risco cambial é protegido parcial ou integralmente, utilizando empréstimos em moeda estrangeira ou
contratos de mercado futuro de câmbio. Os riscos de crédito e de taxa de juros na carteira não são protegidos, mas são
gerenciados por meio de limites claramente definidos e técnicas como modelos de valor em risco (VaR). As reuniões do
Comitê de Ativos e Passivos (ALCO, sigla em inglês) são realizadas mensalmente. Em 2012, as reuniões do ALCO
seguiram a mesma estratégia e decidiram manter o tamanho reduzido da carteira e o perfil de vencimentos para a maior
parte do ano. Na proximidade do final do ano, no entanto, nosso risco assumido e posições na carteira de títulos, tanto
para posições vendidas como compradas (Short and Long), aumentaram uma vez que nós continuamos a prover liquidez
para nossos clientes ao mesmo tempo em que a liquidez de mercado em geral reduziu e, consequentemente, nossa
capacidade de compensar as posições foi diminuída com a aproximação do final do ano.
Os diretores consideram que o risco de liquidez é mínimo uma vez que a carteira de títulos da Companhia apresenta alta
liquidez e é ativamente negociada. Além disso, substanciais linhas de crédito estão disponíveis junto ao Banco do
Brasil SA e Euroclear Bank SA/NV para financiar as operações, se houver necessidade. As negociações são realizadas
sob a forma de entrega mediante pagamento (DVP) e por conta disso o risco de crédito associado com contrapartes nas
negociações, credoras ou devedoras, é mínimo.
Diretores e Participação dos Diretores
Os detalhes referentes aos diretores no exercício do cargo no encerramento do exercício são apresentados na página 1.
O Sr. Oswaldo de Salles Guerra Cervi foi nomeado em 30 de janeiro de 2012, o Sr. Paulo Roberto Evangelista e o Sr.
Marcio Hamilton Ferreira deixaram seu cargo em 26 de janeiro de 2012, o Sr. Antonio M. Maurano foi nomeado em 1
de fevereiro 2012, o Sr. Ivez Cezar Fulber foi nomeado em 9 fevereiro de 2012 e Sr Sandro K. Marcondes deixou seu
cargo em 15 de fevereiro de 2012.
Nenhum dos diretores teve remuneração financeira da Companhia ou de outras empresas relacionadas do grupo, durante
qualquer parte do ano. Conforme registro de participação dos diretores, o direito de subscrição de ações ou debêntures
da Companhia não foi concedido a nenhum diretor ou familiar imediato, não sendo tampouco por eles exercido durante
o ano.
Auditores
Em conformidade com o Capítulo 487 da Lei Societária de 2006, os auditores serão considerados designados e portanto
a KPMG Audit Plc continuará como auditor.
Declaraçõesreferentes a Divulgação de Informações para os Auditores
Os conselheiros em exercício na data da aprovação desse Relatório do Conselho de Administração declaram que, no
melhor de seu conhecimento, não existem informações relevantes para a auditoria das quais os auditores da sociedade
não estejam cientes; além disso, tomaram todas as providências necessárias como conselheiros, em conhecer as
informações relevantes para a auditoria, bem como assegurar que os auditores da sociedade estavam cientes delas.
Em nome da Diretoria
E.C. DO NASCIMENTO
Diretor , BB Securities Limited
2856891
4th Floor Pinners Hall
105-108 Old Broad Street
London EC2N 1ER
6 de marco de 2013

CNPJ No.
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DECLARAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES DA DIRETORIA EM RELAÇÃO AO RELATÓRIO DA
DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Os Diretores são responsáveis pela preparação do Relatório da Administração e das demonstrações contábeis de acordo
com as leis e regulamentos pertinentes.
As políticas da Companhia exigem que a diretoria elabore demonstrações financeiras para cada exercício social. Com
base em tal lei, eles decidiram preparar as demonstrações contábeis em conformidade com as Normas Contábeis do
Reino Unido e as leis aplicáveis (Práticas Contábeis Geralmente Aceitas do Reino Unido).
De acordo com lei das sociedades anônimas, os diretores não devem aprovar as demonstrações financeiras a menos que
tenham certeza de que elas refletem uma visão verdadeira e justa da situação da Companhia e dos resultados da mesma
no período. Ao preparar essas demonstrações financeiras, a diretoria deve:
• selecionar políticas contábeis adequadas e aplicá-las consistentemente;
• fazer julgamentos e estimativas razoáveis e prudentes;
• declarar se as Normas Contábeis do Reino Unido aplicáveis foram adotadas, e se eventuais descumprimentos
significativos são divulgados e explicados nas demonstrações financeiras; e
• preparar as demonstrações financeiras com base no regime normal de atividades, exceto quando houver incertezas
quanto à continuidade das operações da Companhia.
Os diretores são responsáveis por manter registros contábeis adequados que sejam suficientes para demonstrar e
explicar as transações da Companhia e revelar, com razoável exatidão e a qualquer momento a posição financeira da
Companhia e capacitá-los a garantir que as demonstrações financeiras atendam à Lei das Sociedades de 2006. Eles têm
responsabilidade geral por tomar as providências razoáveis a seu dispor para salvaguardar os ativos da Sociedade e
evitar e detectar fraudes e outras irregularidades.
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES ENDEREÇADO AOS SÓCIOS DA BB SECURITIES
LIMITED
Examinamos as demonstrações financeiras da BB Securities Limited relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de
2012, compreendendo a Demonstração dos resultados, o Balanço patrimonial, a Demonstração do fluxo de caixa, a
Demonstração das mutações do patrimônio líquido e as respectivas notas. A estrutura de apresentação das
demonstrações financeiras que foi aplicada em sua preparação está em conformidade com as leis aplicáveis e as Normas
Contábeis do Reino Unido (Práticas Contábeis Geralmente Aceitas no Reino Unido).
Este parecer destina-se ao uso exclusivo dos membros da diretoria da Companhia de acordo com o Capítulo 3 da Parte
16 da Lei Societária de 2006. A nossa auditoria foi realizada exclusivamente com o objetivo de nos possibilitar informar
aos administradores e acionistas da Companhia as questões requeridas de divulgação no parecer dos auditores
independentes. Na extensão mais ampla permitida por Lei, não aceitamos ou assumimos responsabilidade perante
qualquer outra entidade que não seja a Companhia e seus administradores em relação ao nosso exame de auditoria, este
parecer ou as opiniões nele expressas.
Responsabilidades dos diretores e auditor
Como explicado mais pormenorizadamente na Declaração de Responsabilidades dos Diretores reproduzida na página 5,
os diretores são responsáveis pela preparação das demonstrações financeiras e por se assegurarem de que elas oferecem
uma visão verdadeira e justa. A nossa responsabilidade é auditar as demonstrações financeiras e expressar uma opinião
sobre as mesmas em conformidade com a legislação aplicável e as Normas Internacionais de Auditoria (do Reino Unido
e Irlanda). Tais normas exigem que atendamos as Normas Éticas para Auditores da Auditing Practices Board (APB).
Alcance da auditoria das demonstrações financeiras
Há uma descrição do escopo de
www.frc.org.uk/apb/scope/private.cfm

uma

auditoria

de

demonstrações

financeiras

no

site

da

APB:

Parecer das demonstrações financeiras
Em nossa opinião as demonstrações contábeis:
• apresentam uma visão verdadeira e fidedigna sobre o estado dos negócios da Companhia em 31 de dezembro de 2012
e sobre seu lucro do ano findo nessa data;
• as demonstrações contábeis foram preparadas em conformidade com as Práticas Contábeis Geralmente Aceitas do
Reino Unido; e
• foram elaboradas em conformidade com a Lei Societária 2006.
Opinião sobre outro assunto previsto na Lei das Sociedades de 2006
Em nossa opinião as informações prestadas no Relatório da Diretoria referente ao exercício para o qual foram
preparadas as demonstrações contábeis são consistentes com tais demonstrações.
Assuntos em que somos obrigados a relatar por exceção
Nada temos a reportar com relação aos seguintes assuntos, sobre os quais somos obrigados pela Lei das Sociedades de
2006, a reportar-lhes, se, em nossa opinião:
• registros contábeis adequados não tenham sido mantidos, e respostas inadequadas para nossa auditoria não tenham
sido recebidas dos locais que não visitamos; ou
• as demonstrações contábeis não estejam em concordância com os registros contábeis e as respostas; ou
• não tenham sido feitas certas divulgações especificadas por lei sobre remuneração de diretores; ou
• não recebemos todas as informações e explicações necessárias para a nossa auditoria.
G R Simpson (Auditor Estatutário Sênior)
para e em nome da KPMG Audit Plc, Órgão Estatutário
15 Canada square
London E14 5GL
6 de marco de 2013
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Nota
Exercício findo em
31 de dezembro de
2012
$’000
Resultados de negociações de títulos e efeitos de seu
ajuste a valor justo
Taxas, comissões e outras receitas

Exercício findo em
31 de dezembro de
2011
$’000

(86)
11.280

(228)
7.352

11.194
Juros a receber e receitas semelhantes
Juros a pagar e despesas semelhantes

3
3

Lucro da Negociação
Despesas administrativas

3,5

Resultado operacional e resultado de atividades
ordinárias antes dos impostos
Imposto sobre resultado das operações

6

Resultado no resultado do exercício e resultado
de atividades ordinárias antes dos impostos

3.248
(92)

7.124
2.291
(110)

3.156

2.181

14.350

9.305

(8.197)

(6.410)

6.153

2.895

(1.467)
4.686

(797)
2.098

Todas as receitas, despesas, lucros e perdas apresentados nas demonstrações financeiras referem-se a operações normais
da Companhia.
A demonstração de ganhos e perdas totais exigida pela Norma Contábil 3 não foi elaborada, pois a Companhia não
apresenta lucros ou perdas reconhecidos além daqueles apresentados nos exercícios financeiros corrente e anteriores.
As notas explicativas nas páginas 10 a 20 são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Nota Exercício findo em 31 de Exercício findo em 31 de
dezembro de 2012
dezembro de 2011
$’000
$’000
8
4
4

Ativo Fixo
Ativo intangível
Ativo Circulante
Títulos para negociação, registrados a valor
justo na conta de lucros e perdas
Devedores
Caixa e bancos

Credores: Valores a Vencer
Em um ano

20
9

10

110.938
45.392
3.757

54.888
21.895
8.519

160.087

85.302

(117.911)

(47.812)

Ativo Circulante Líquido

42.176

37.490

Ativo Líquido

42.180

37.494

10.000
32.180

10.000
27.494

42.180

37.494

Capital Social e Reservas
Capital social subscrito
Lucros acumulados

11
12

Patrimônio Líquido

As notas explicativas nas páginas 10 a 20 são parte integrante das demonstrações financeiras.
Os quadros das demonstrações financeiras nas páginas 7 a 20 foram aprovados pela Diretoria em 6 de marco de 2013e
firmados em seu nome por:

E.C. do Nascimento
Diretor

R. Bezerra dos Santos
Diretor

B. Skulczuk
Diretor

CNPJ No. 2856891
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Nota

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades
Operacionais

Exercício findo em
31 de dezembro de
2012
$’000

17

Impostos pagos
Aumento em espécie no período

18

Exercício findo em
31 de dezembro de
2011
$’000

(3.420)

(50)

(1.342)

(1.427)

(4.762)

(1.477)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findo em
31 de dezembro de
2012
$’000
4.686

Exercício findo em
31 de dezembro de
2011
$’000
2.098

4.686

2.098

Patrimônio líquido inicial

37.494

35.396

Patrimônio Líquido Final

42.180

37.494

Resultado do exercício
Aumento líquido do Patrimônio Líquido

As notas explicativas nas páginas 10 a 20 são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1.

Políticas Contábeis
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com normas contábeis aplicáveis.
contábeis adotadas estão descritas abaixo.

As políticas

Convenção contábil
As demonstrações financeiras são preparadas com base no custo histórico, modificado para incorporar a
reavaliação dos títulos para negociação.
Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com a Lei Societária de 2006 (a Lei) e as
normas contábeis pertinentes. As demonstrações financeiras foram preparadas em dólares dos EUA, que é a
moeda funcional da Companhia.
Regime normal de atividades
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no regime normal de atividades, não obstante a
posição de dívida líquida em 31 de dezembro de 2012, a qual os Diretores acreditam ser adequadamente baseada
no prognóstico de fluxos de caixa e na lucratividade da Companhia. Nessa linha, os Diretores consideram que
isso deve permitir a continuidade operacional da Companhia por um futuro previsível pelo atendimento de suas
obrigações na medida em que forem devidas para pagamento.
Giro financeiro
Uma Companhia que negocia títulos e valores mobiliários não tem equivalente a receita de vendas e custo das
vendas; portanto, os resultados das negociações com esses títulos representam o valor líquido resultante da
negociação e da manutenção das posições em títulos.
Ativo fixo e depreciação
A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil-econômica estimada dos ativos,
conforme a seguir demonstrado:
Hardware e software de informática

- 3 anos

Títulos para negociação e outros instrumentos financeiros
Títulos para negociação são mantidos como ativo circulante e estão avaliados pelo valor de fechamento da bolsa
de Londres do último dia de negociação do exercício financeiro da Instituição, utilizando-se o preço de compra
para posições compradas e o preço de venda para posições vendidas. Ganhos e perdas não realizados resultantes
desse método de avaliação são levados a resultado e incluídos no lucro operacional.
Os títulos são tratados como tendo sido adquiridos ou alienados na data da negociação.
Contratos de Recompra e Revenda
Os contratos de recompra e revenda são tratados como transações operações de financiamento securitizado
(títulos que foram vendidos com uma concordância em recompra continuam a ser demonstrados no balanço
patrimonial e os produtos das vendas são contabilizados como operações de financiamento securitizado com
credores, isto é, operações de venda de títulos com compromisso de recompra ("Repos"). Os títulos adquiridos
em transações de compra e revenda não são reconhecidas no balanço patrimonial e a compra é contabilizada
como operação de financiamento securitizado com devedores, isto é, operações de compra de títulos com
compromisso de revenda ("Reverse Repos"). Os ativos e passivos reconhecidos em operações de financiamento
securitizado são classificados como "mantidos para negociação" e são contabilizados por seu valor justo, sendo
as alterações de valor justo contabilizadas em conta de lucros e perdas.
Outros ativos financeiros
Os ativos financeiros, que não os classificados como mantidos para negociação, são classificados como
empréstimos e contas a receber. A conta de Empréstimos e recebíveis inclui contas de clientes e os itens são
reconhecidos pelo valor justo incluindo custos de transação diretos e incrementais e são subsequentemente
avaliados pelo custo amortizado.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Deterioração de ativos financeiros
A Companhia avalia, a cada data de balanço, se há evidências objetivas de que um ativo financeiro esteja
deteriorado. As reservas para deterioração de ativos são calculadas com base na diferença entre o valor de
registro do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa apropriada.
Outros passivos financeiros
Os passivos financeiros são avaliados por seu custo amortizado, exceto aqueles mantidos para negociação, os
quais são registrados a valor justo na conta de Lucros e Perdas.
Determinação do valor justo
Nos casos em que a classificação de um instrumento financeiro obriga sua demonstração pelo valor justo, tal
valor é determinado referindo-se ao valor cotado em ofertas ou propostas em um mercado ativo, sempre que
possível.
Compensação entre instrumentos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço nos casos em que
existe um direito legalmente defensável de se compensar valores reconhecidos e existe a intenção de efetuar
liquidações em bases líquidas ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
Moedas estrangeiras
As transações em moedas estrangeiras são registradas utilizando-se as taxas de câmbio vigentes na data da
transação Os ativos e passivos monetários denominados em moedas que não dólares dos EUA são convertidos
em dólares pela taxa cambial à vista do final do ano. . Os ativos e passivos não monetários, denominados em
moedas que não dólares dos EUA, foram convertidos pelas taxas cambiais históricas relevantes. Quaisquer
lucros e prejuízos cambiais são lançados em lucros e perdas a medida em que são incorridos.
Honorários e comissões
Taxas de custódia ou pagas por clientes pessoa física são creditados na conta de lucros e perdas pelo regime de
competência. Os honorários referentes à abertura do processo e subscrição são creditadas em conta de lucros e
perdas no momento da realização, refletindo a data do término do serviço.
Juros
As receitas e despesas de juros são registradas pelo regime de competência. Inclui juros realizados em transações
com títulos contabilizados por seu valor justo e juros de depósitos bancários.
Impostos e impostos diferidos
O cálculo dos impostos é baseado no lucro do exercício ajustado pelas diferenças entre os critérios adotados para
certos itens pela legislação tributária e aqueles utilizados para fins de contabilização. O imposto diferido é
contabilizado com base na totalidade das diferenças temporárias originadas e não revertidas até a data de
apuração do balanço e que irão resultar em obrigação ou redução da carga tributária futura com base nas
alíquotas esperadas, as quais estão baseadas nas alíquotas e na legislação fiscal vigentes. As diferenças
temporárias são originadas dos lançamentos contábeis cuja realização ou exigibilidade fiscal se dará em período
diferente daquele utilizado na preparação das demonstrações financeiras. O imposto de renda diferido ativo é
reconhecido na extensão para quais os diretores consideram que os lucros tributáveis futuros proporcionarão o
consumo das diferenças temporárias. Os impostos diferidos ativos e passivos não são descontados a valor
presente.
Numerário de clientes
A Companhia mantém numerário de clientes em seu poder, de acordo com as regras específicas da autoridade de
serviços financeiros. Os numerários de clientes são mantidos pela Companhia na qualidade de fiel depositária e,
dessa forma, não estão apresentados no balanço patrimonial. O valor do numerário de clientes em poder da
Companhia no final do exercício está apresentado na nota explicativa 14.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Benefícios pós-aposentadoria
A Companhia mantém um plano de pensão por contribuição definida. Os ativos do plano são mantidos separadamente
daqueles da Instituição Companhia em um fundo administrado independentemente. O valor lançado na conta de lucros
e perdas representa as contribuições pagas e a pagar ao plano no período de competência
2.

Relatórios Segmentados
Na opinião dos diretores, a Companhia tem apenas um segmento de negócio e opera num mercado que não é
delimitado por limites geográficos.

3.

Notas explicativas à Demonstração do resultado
Resultado das atividades ordinárias antes dos
impostos:
Remuneração dos auditores:
Auditoria das demonstrações financeiras
Depreciação de ativos fixos tangíveis
Juros a pagar:
Interesses da Controladora e de outras subsidiárias
sobre empréstimos bancários e saques a descoberto

2012

2011

$’000

$’000

73

101

-

13

92

110

3

11

3.245

2.280

2012
$’000
1.352

2011
$’000
1.379

O resultado das atividades ordinárias antes dos
impostos é apresentado após creditar-se os juros a
receber de:
Interesses da Controladora e de outras subsidiárias
em depósitos bancários
De títulos de negociação extra-grupo realizados pelo
valor justo
4.

Honorários de Diretores
Honorários da Diretoria:
Diretores

Os honorários do diretor com maior remuneração foi de US$530.000 (2011 - US$560.000). Contribuições para
planos de pensão de US$47.000 (2011 – US$40.605) foram realizadas em nome de um diretor durante o
exercício.
5.

Número de Funcionários e Custos
A média de pessoas empregadas pela Compahia durante o ano, incluindo diretores, foi 18 (2011 - 16) das quais
aproximadamente 9 (2011 - 6) ocupam cargos relacionados a atividades de venda e trading e 9 (2011 - 10)
administrativos. Os custos da folha de pagamento foram os seguintes:
2012
$’000
3.141
409
179
153
196
4.078

Ordenados e salários
Previdência social
Outros custos de aposentadoria
Despesas com hospedagem
Outros
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2011
$’000
2.258
324
141
154
171
2.458
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.

Impostos sobre o resultado das atividades ordinárias
2012
$’000

2011
$’000

1.523

801

(56)
1.467

801

_______
1.467

(4)
_______
797

6.154

2.895

1.508

767

5
(6)
16
(56)
1.467

10
(4)
28
801

2012
$’000
35

2011
$’000
35

Imposto Diferido Ativo

35

35

Ativo no início do exercício
Débito no resultado do exercício

35
-

35
-

Ativo no final do exercício

31

35

Imposto corrente:
Imposto da pessoa jurídica no Reino Unido - 24,5% (2011 –
26.5%)
Ajuste de encargos fiscais referente a exercícios anteriores
Imposto diferido:
Originação e estorno da diferença temporária
Encargo fiscal
O imposto sobre resultado das atividades ordinárias inclui:
Resultado das atividades ordinárias antes do imposto
Alíquota padrão de 24,5% do imposto da pessoa jurídica no
Reino Unido (2011–26.5%)
Efeito de despesas não dedutíveis para fins fiscais
Diferenças entre reservas de capital e depreciação
Outros
Ajuste de encargos fiscais referente a exercícios anteriores

3.

Imposto Diferido Ativo

Diferenças temporárias na depreciação de ativos fixos

O imposto diferido ativo representa diferenças temporárias originárias da depreciação aplicada a alguns ativos
fixos da Companhia, a qual excede a taxa permitida para crédito de provisões de capital.
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2.

Ativos Fixos Tangíveis
Instalações,
móveis e
equipamentos
$’000

Custo
Em 1º de janeiro de 2012

80

Em 31 de dezembro de 2012

80

Depreciação acumulada
Em 1º de janeiro de 2012
Encargos do exercício

76

Em 31 de dezembro de 2012

76

Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2012
Em 31 de dezembro de 2011

3.

Devedores: Realizáveis dentro de um ano

Ativos financeiros - Empréstimos e Contas a Receber
Valores a receber de sociedades ligadas
Contas a receber – negociação
Operações de compra de títulos com compromisso de revenda
("Reverse Repo")
Juros a receber
Outros devedores
Ativos Não Financeiros
Imposto diferido(nota 7)
Pagamentos antecipados e receitas a apropriar

4.

2012
$’000
5.075

2011
$’000

18.206
16.751

12.945
7.270

1.956
692

1.228
99

35
2.677

35
318

45.392

21.895

2012
$’000

2011
$’000

42.100

27.876

1.922
64.549
1
6.000

6.193
6.081
1
6.000

2.433
906

880
781

117.911

47.812

Credores: Valores exigíveis dentro de um ano

Passivos Financeiros
- registrados a valor justo na conta de lucros e perdas
Posições de negociação a curto prazo (nota 20)
Passivos financeiros avaliados pelo custo amortizado
Contas a pagar – negociação
Valores a pagar a sociedades ligadas
Juros a pagar
Empréstimos subordinados
Passivos Não-Financeiros
Provisões e receita diferida
Impostos a pagar
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O empréstimo subordinado é isento de juros e amortizável mediante aviso não inferior a seis meses se forem
cumpridos certos termos e condições.
Os empréstimos subordinados, empréstimos bancários e recursos de saques a descoberto são fornecidos por
empresas ligadas.
6.

Capital Social
2012
$’000

2011
$’000

Autorizado:
22.500.000 ações ordinárias de US$1 cada

22.500

22.500

Subscrito e integralizado:
10.000.000 ações ordinárias de US$1 cada

10.000

10.000

7.

13.

Demonstração do Resultado

Resultado do Exercício
Resultado acumulado de exercícios anteriores

2012
$’000
4.686
27.494

2011
$’000
2.098
25.396

Resultado acumulado a transportar

32.180

27.494

Compromissos
A Companhia não possui compromissos anuais em arrendamentos operacionais não canceláveis.

14.

Numerário de Clientes
Em 31 de dezembro de 2012 as quantias mantidas pela Companhia em nome de clientes, de acordo com as regras
específicas da autoridade de serviços financeiros totalizavam US$1.327.617 (2011 - US$506.988).

15.

Plano de Aposentadoria
A Companhia contribui para planos de aposentadoria na modalidade de benefícios definidos para seus
empregados. Os ativos são mantidos separadamente dos ativos da Companhia, em fundos administrados de forma
independente. Os encargos com os planos de pensão para o exercício representam contribuições pagas pela
Companhia no valor de US$179.000 (2011 - US$141.000). No final do exercício não havia contribuições
pendentes.

16.

Partes Relacionadas
A Companhia atende às condições estipuladas pela Norma Contábil 8 “Divulgações de Informações sobre Partes
Relacionadas”, pela qual não são necessárias divulgações de transações e saldos com coligadas e controladas do
grupo Banco do Brasil, visto que seus direitos de voto são totalmente controlados dentro do grupo, em cujas
demonstrações financeiras consolidadas a Companhia está incluída; dessa forma, tais divulgações não foram
feitas.
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17.

Conciliação do Resultado Operacional com o Fluxo de Caixa Líquido de Atividades Operacionais
Exercício findo
em
31 de dezembro de 2012
$’000
Resultado operacional e resultado de atividades
ordinárias antes dos impostos
Encargos de depreciação
Mudança nos saldos devido a:
Devedores
Credores (exceto posições vendidas)

(22.268)
54.520

Fluxo de caixa líquido de atividades de
negociação
Movimento no valor dos títulos líquidos
mantidos
Fluxo de caixa líquido de atividades
operacionais

18.

(7.479)
(9.396)
32.252

(16.875)

38.406

(13.967)

(41.826)

13.917

(3.420)

2011
$’000
3.996
(4.762) (1.477)
(2.243) 2.519

Análise da evolução de Fundos Líquidos / Dívida
Em
1º de
janeiro de
2012
$’000
8.519
(6.000)
2.519

Caixa e bancos
Empréstimos subordinados
Dívida/fundos líquidos

20.

(50)

Reconciliação do Fluxo de Caixa Líquido com Movimentações da Dívida Líquida

Fundos líquidos em 1 de janeiro
(Diminuição) / aumento de recursos no exercício
Fundos líquidos em 31 de dezembro
19.

Exercício findo
em
31 de dezembro de 2011
$’000

Fluxo de
caixa

$’000
(4.762)
(4.762)

Em
31 de
dezembro
de 2012
$’000
3.757
(6.000)
(2.243)

Instrumentos Financeiros:
Os instrumentos financeiros são fundamentais para o negócio da Companhia e constituem os elementos centrais
de suas operações. Os riscos associados aos instrumentos financeiros são um componente significativo dos riscos
enfrentados pela Companhia. Incluem:
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Risco de Mercado
O principal risco de mercado para a Companhia se origina nas possíveis variações de preços dos títulos e valores
mobiliários por ela mantidos, ou mantidos por curto prazo, para fins de negociação. Este risco é gerenciado
estabelecendo-se limites no tamanho geral, risco e composição dos instrumentos financeiros mantidos pela
Companhia. O risco de mercado é afetado por fatores como taxa de juros, alterações cambiais, e por outros
riscos de preços.
Risco de taxa de juros
A exposição da Sociedade ao risco de taxa de juros decorre de seus investimentos em posições de títulos de renda
fixa destinados a negociação.
Uma flutuação de 0,10 pontos percentuais nas taxas de juros na data do balanço patrimonial teria aumentado ou
diminuído o valor dos ativos e passivos destinados a negociação em $2.096 (2011 - $199). Este cálculo presume
que a flutuação ocorreu em todas as taxas e em todas as moedas às quais a Sociedade está exposta na data do
balanço patrimonial e foram aplicadas às exposições ao risco existentes naquela data.
Esta análise presume que todas as demais variáveis, particularmente as taxas de câmbio, permanecem constantes
e consideram os efeitos sobre os instrumentos financeiros de taxa de juros fixa avaliados pelo valor justo por
intermédio das contas de resultado. Para o exercício de 2012, a análise é efetuada nas mesmas bases.
Supondo que não haja alterações no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e 2011, uma mudança de
1% na taxa de juros alteraria a receita anual de juros em US$ 595.000 (2011: US$ 55.000).
Risco cambial
A Companhia poderá investir em instrumentos financeiros e participar de transações denominadas em moedas
diferentes de sua moeda funcional. A exposição ao risco cambial é minimizada financiando-se a aquisição de
ativos de moeda estrangeira por meio de empréstimos tomados na mesma moeda sempre que possível e, quando
não possível, por meio de contratos cambiais a termo. A exposição ao câmbio é monitorada continuamente e
mantida dentro de certos limites. Os diretores estimam que mesmo que as alterações em taxas cambiais sejam
substanciais, elas não teriam impacto significativo nos ativos líquidos da Companhia, uma vez que sua exposição
aos riscos cambiais é pequena.
Aos 31 de dezembro de 2012 a Companhia não estava exposta a contratos de câmbio a termo.
As exposições na data do balanço eram como segue:
2012
$’000

Ativo
Real
Euro
Franco suíço
Libra Esterlina

Passivo
Real
Euro
Libra Esterlina

2011
$’000

12.943

13.650

19.017

7.570
24.916

72
13.004 12.819
8.345
17.497 21.236

Risco de crédito
O risco de crédito é o risco de que possa ocorrer uma perda financeira em virtude do descumprimento, por parte
de um cliente ou contraparte, de suas obrigações contratuais. O risco de crédito também surge no rebaixamento
da nota de crédito das contrapartes cujos instrumentos de crédito a Companhia possua, levando a uma queda em
seu valor.
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20.

Instrumentos financeiros (contin.)
A Sociedade implementou processos de gestão de risco para gerenciar suas exposições de crédito. Elas incluem a
definição de limites de exposição a contrapartes e o monitoramento do risco específico dos títulos possuídos.
Uma parcela significativa dos negócios da Sociedade consiste de operações em bases de entrega contra
pagamento. Isso também é um fator atenuante do risco de crédito. A Companhia mantém uma carteira de bônus
emitidos principalmente por tomadores brasileiros de boa qualidade, incluindo o governo brasileiro. Os riscos de
crédito inerentes à carteira não são protegidos por hedge, porém são gerenciados por meio de limites claramente
definidos. O montante que melhor representa a exposição máxima da Sociedade ao risco de crédito na data do
balanço patrimonial era de US$ 70 milhões (2011: US$31 milhões).
Era a seguinte a qualidade de crédito das exposições a ativos financeiros na data do balanço patrimonial:

2012

A
B
Não classificados
Total
2011

A
B
Não classificados
Total

Mantidos para
negociação

Disponibilidades

$’000

Outros
empréstimos e
contas a receber.
$’000

$’000

Total

$’000

14.266
96.672
110.938

3.757
3.757

17.342
24.646
3.404
45.392

31.608
125.075
3.404
160.087

Mantidos para
negociação

Disponibilidades

Total

$’000
13.979
40.909
54.888

$’000
8.519
8.519

Outros
empréstimos e
contas a receber.
$’000
7.373
13.605
917
21.895

$’000
21.352
63.033
917
85.302

Os ratings estão baseados na menor classificação dos ratings da Standard & Poor, Moody and Fitch ratings.
Quando a Sociedade operou com subsidiárias integrais sem nota de crédito individual, foi utilizado o rating da
controladora.
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20.

Instrumentos financeiros (contin.)
Risco de liquidez
O risco de liquidez da Companhia é considerado mínimo, uma vez que a carteira de bônus é de alta liquidez e
ativamente negociada. Além disso, linhas de crédito significativas estão disponíveis junto ao Banco do Brasil SA
e Euroclear Bank SA/NV para financiar as operações, se necessário.
A tabela a seguir resume a análise de vencimento de cada categoria de passivos financeiros:
2012

Posições vendidas
Empréstimos bancários e saques adescoberto
Contas a pagar – negociação
Valores a pagar a sociedades ligadas
ligadas
Juros decorridos
Empréstimos subordinados
Provisões e receita diferida
Passivo Total
2011

$’000
42.100
1.922

Fluxos de caixa
contratuais sem
desconto
$’000
42.100
1.922

64.549

64.549

64.549

-

-

1
6.000
3.338
117.910

1
6.000
3.338
117.910

1
106.650

3.338
5.260

6.000
6.000

Passivo
Total

Passivo
Total

Posições vendidas
Empréstimos bancários e saques adescoberto
Contas a pagar – negociação
Valores a pagar a sociedades ligadas
ligadas
Juros decorridos
Empréstimos subordinados
Provisões e receita diferida
Passivo Total

A vista

3 meses ou
menos

3 – 12
meses

$’000
42.100
-

$’000
1.922

$’000
-

A vista

3 meses ou
menos

3 – 12
meses

$’000
27.876
6.193

Fluxos de caixa
contratuais sem
desconto
$’000
27.876
6.193

$’000
27.876
-

$’000
6.193

$’000
-

6.081

6.081

6.081

-

-

1
6.000
880
47.031

1
6.000
880
47.031

1
33.958

880
7.073

6.000
6.000

Os juros decorridos são registrados como a vista, já que são incluídos em qualquer fechamento de posições de
negociação a curto prazo.
Recursos de capital
A adequação do capital da Sociedade e seus recursos de capital são gerenciados e monitorados de acordo com as
exigências de capital regulamentar da Autoridade de Serviços Financeiros (Financial Services Authority "FSA"), organismo de regulamentação do Reino Unido. A Sociedade deve, durante todo o tempo, monitorar e
comprovar a conformidade com as exigências normativas de capital pertinentes da FSA. A Sociedade tem em
vigor processos e controles para monitorar e gerenciar a adequação de seu capital e nenhuma infração foi
informada à FSA durante o exercício. A Companhia é uma empresa BIPRU 730k de escopo integral, conforme
definido pelas regras da FSA
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20.

Instrumentos financeiros (contin.)
Segundo as normas de capital mínimo da FSA, a Sociedade é obrigada a manter um excedente prescrito de
recursos de capital em relação aos requisitos de recursos de capital. Para atender a tais exigências, a Sociedade
reconhece diversas técnicas de atenuação riscos no cálculo dos débitos de risco de crédito.
Recursos de capital
Os recursos de capital regulamentares da Sociedade são compostos por dois elementos distintos:
• O capital de Nível Um, que inclui as ações ordinárias, ágio na integralização de ações, lucros retidos e
reservas de capital.
• O capital de Nível Dois, que inclui passivos subordinados de longo prazo qualificados.
A política da Sociedade é manter uma base de capital sólida, de forma a conservar a confiança de investidores,
credores e do mercado e sustentar o desenvolvimento futuro dos negócios. Também é reconhecido o efeito do
nível de capital sobre o retorno dos acionistas e a necessidade de manter um equilíbrio entre os retornos mais
elevados que poderiam ser possíveis com maior alavancagem e as vantagens da segurança proporcionada por uma
posição de capital sólida.
Era a seguinte a posição dos recursos de capital regulamentares do grupo em 31 de dezembro:
2012
$’000
37.494
6.000
43.494

Capital de Nível 1
Capital de Nível 2
Capital regulamentar total

2011
$’000
35.396
6.000
41.396

Valor justo dos instrumentos financeiros
O valor justo dos instrumentos financeiros é igual ao seu valor contábil uma vez que os instrumentos são de
natureza de curto prazo ou frequentemente reavaliados.
Os títulos e valores mobiliários mantidos para negociação e contabilizados por seu valor justo em 2012 e 2011
foram todos determinados com base em preços de ativos e passivos idênticos cotados em mercados ativos.
21.

Instituições do Grupo
A controladora final da Companhia é o Banco do Brasil S.A., uma empresa brasileira.
O maior grupo no qual os resultados da Instituição estão consolidados é aquele liderado pelo Banco do Brasil
S.A. O menor grupo em que são consolidados é o encabeçado pelo Brazilian American Merchant Bank,
registrado em Grand Cayman. As demonstrações financeiras consolidadas desses grupos estão disponíveis ao
público e podem ser obtidas por meio do:
Banco do Brasil SA
Presidência
SBS-Ed. Sede III – 20o Andar
CEP 70070-100
Brasília (OF)
Brasil
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ANEXO 5
Composição Acionária
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Quadro A.11.3 - Composição Acionária Do Capital Social

FreeFlo
at

Governo

FreeFloat

Governo

UJ COMO INVESTIDA – POSIÇÃO EM 31/12/2012
Denominação completa: BB Securities LTD.
Ações Ordinárias (%)
ACIONISTAS
31/12/2012
Tesouro Nacional
0
Outras Entidades Governamentais
100
Fundos de Pensão que recebem recursos públicos
0
Ações em Tesouraria
0
% Governo
0
Pessoas Físicas
0
Pessoas Jurídicas
0
Capital Estrangeiro
0
% freefloat
00
Subtotal Ordinárias (%)
100
Ações Preferenciais (%)
ACIONISTAS
31/12/2012
0
Tesouro Nacional
0
Outras Entidades Governamentais
0
Fundos de Pensão que recebem recursos públicos
0
Ações em Tesouraria
0
% Governo
0
Pessoas Físicas
0
Pessoas Jurídicas
0
Capital Estrangeiro
0
% freefloat
0
Subtotal Preferenciais (%)
Total
100%

Fonte: Banco do Brasil/Contadoria
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31/12/2011
0
100
0
0
0
0
0
0
00
100

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

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

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

