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Introdução
O Relatório de Gestão da BB Administradora de Consórcios S.A, referente ao exercício financeiro
de 2013, está estruturado conforme as normas e procedimentos vigentes nas Instruções Normativas
TCU nº 63, de 01.09.2010 e TCU nº 72, de 15.05.2013 e nas Decisões Normativas TCU nº 127, de
15.05.2013, TCU nº 129, de 14.08.2013 e TCU nº 132, de 02.10.2013. O presente relatório segue,
ainda, as orientações técnicas relativas à sua formalização emanadas da Portaria TCU nº 175, de
09.07.2013 e Portaria CGU nº 650, de 28.03.2013.
Itens que não se aplicam à BB Administradora de Consórcios S.A.
Alguns itens da portaria TCU nº 175/2013 não se aplicam à natureza jurídica da UJ, sendo eles:
•

Item 2.2 – Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados, na Forma
Solicitada na Portaria TCU nº 175/2013;

•

Item 3.4 – Sistema de Correição;

•

Item 3.5 – Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria CGU nº 1.043/2007;

•

Item 4.1 – Execução das Despesas;

•

Item 4.2 – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos;

•

Item 4.3 – Movimentação e Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores;

•

Item 4.4 – Transferências de Recursos;

•

Item 4.5 – Suprimento de Fundos;

•

Item 4.6 – Renúncias sob a Gestão da UJ;

•

Item 4.7 – Gestão de Precatórios;

•

Item 5.1.4 – Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas;

•

Item 5.1.5 – Cadastramento no Sisac;

•

Item 6.1 – Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratos de Terceiros;

•

Item 6.2 – Gestão do Patrimônio Imobiliário;

•

Item 9.5 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário;

•

Item 9.6 – Alimentação Siasg e Siconv;

•

Item 11.1 – Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos
pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público;

•

Item 11.2 – 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.
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Justificativas
•

•

•

•

•

•

Item 2.2 – As informações referentes a esse item não se aplicam à natureza jurídica da UJ, na
forma apresentada na Portaria TCU nº 175/2013, uma vez que a UJ não destina recursos aos
programas de governo e sua execução orçamentária não está inserida na Lei Orçamentária
Anual;
Itens 3.4 e 3.5 – A BB Consórcios não integra o sistema de correição do Poder Executivo
Federal;
Item 4.1 – As informações referentes a esse item não se aplicam à natureza jurídica da UJ, na
forma apresentada na Portaria TCU nº 175/2013, no entanto a previsão de recursos e
dispêndios é apresentada anualmente ao Governo Federal, por meio do Departamento de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest), na forma adaptada a este Relatório
de Gestão;
Itens 4.2 ao 4.4 e 11.1 ao 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 e 11.941/09, as quais não
preveem os itens especificados na Decisão Normativa TCU nº 127/2013 e Portaria TCU nº
175/2013;
Item 4.5 – A BB Consórcios compõe a administração indireta e não realiza despesas por
meio de suprimento de Fundos;
Item 4.6 – A BB Consórcios não está inserida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei
Orçamentária Anual e, portanto, não realiza qualquer tipo de renúncia, conforme disposto no
art. 14 da Lei Complementar n° 101 de 04.05.2000;

•

Item 4.7 – A BB Consórcios não tem atribuição administrativa de gerenciar pagamento de
Precatórios.

•

Item 5.1.4 – O quadro de pessoal da BB Consórcios é composto por funcionários cedidos
pelo BB, seu controlador, e não há, no seu quadro servidores inativos ou pensionistas;

•

•

•

Itens 5.1.5 – O quadro de pessoal da BB Consórcios é composto por funcionários cedidos
pelo Banco do Brasil S.A (BB). O BB realiza os registros no Sisac para todos os seus
funcionários, inclusive os cedidos. Essas informações foram apresentadas de acordo com o
padrão solicitado pelo TCU no Relatório de Gestão do Banco Brasil.
Item 6.1 e 6.2 – A BB Consórcios não possui frota de veículos próprios ou contratados de
terceiros e não tem sob sua responsabilidade a gestão de bens imóveis de uso especial, nem
de imóveis funcionais;
Item 9.5 – O BB entende que não está obrigado a prestar informações sobre Tomada de
Contas Especial (TCE), pelo Tribunal de Contas da União, uma vez que, é integrante da
administração indireta, a empresa submete-se ao regime jurídico das pessoas de direito
privado. Em respaldo e substituição à TCE, o BB utiliza-se de sofisticado e consolidado
processo para apuração de eventuais irregularidades, o controle disciplinar. O controle
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disciplinar é o processo que rege a disciplina em relação a funcionários e ex-funcionários,
inclusive cedidos, de acordo com os respectivos acordos de cessão, por meio do qual é
apurada, analisada e julgada eventual irregularidade, através de ação disciplinar, com
participação, inclusive, da auditoria interna, como um dos apuradores oficiais;
•

Item 9.6 – A BB Consórcios, conforme preconizado na DN TCU n°127, de 15.05.2013,
Quadro A.1, não está sujeita ao preenchimento deste item.

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

Item 3.3.4 – Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores;

•

Item 5.1.1.2 – Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva na Unidade
Jurisdicionada;

•

Item 5.2.1 – Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do
Órgão;

•

Item 5.2.2 – Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
para Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados;

•

Item 7.1.1 – Análise Crítica;

•

Item 9.1 – Tratamento de Deliberações Exaradas em Acórdão do TCU;

•

Item 9.2 –Tratamento de Recomendações do OCI;

•

Item 13.1 – Demonstrativo Analítico das Despesas com Ações de Publicidade e Propaganda
e com Patrocínios Culturais e Esportivos.
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Principais realizações da gestão no exercício e dificuldades encontradas
A BB Consórcios, ao final do ano de 2013, manteve-se entre as maiores administradoras de
consórcios do mercado, com uma carteira de 437 mil participantes ativos em dezembro, distribuídos
em 513 grupos administrados nos diversos segmentos de consórcios.
A BB Consórcios tem uma posição de destaque no ranking geral das administradoras de consórcios,
ocupando a 3ª posição, sendo a 2ª dentre as administradoras ligadas a instituições financeiras.
No segmento de automóveis, a BB Consórcios possui uma carteira de 406 mil participantes ativos
(posição Dez/2013), posicionando-se como a 2ª maior administradora nesse segmento.
No segmento de imóveis, a BB Consórcios administra 14.872 cotas ativas (posição Dez/2013).
Em 2013, as receitas com prestação de serviços atingiram o montante de R$ 269 milhões e o lucro o
de R$ 146 milhões, representando uma evolução de 6,4% e 7,1%, respectivamente, em relação ao
exercício anterior. O Plano de Negócios da Administradora, para o período 2013, previa receita com
taxa de administração de R$ 279 milhões e lucro líquido de R$ 146 milhões.
O Patrimônio Líquido da Administradora cresceu 57,4%, passando de R$ 98,53 milhões em
Dez/2012 para R$ 155,09 milhões em Dez/2013.
A principal dificuldade encontrada refere-se à não mobilização de vendas do produto “Consórcios”,
em razão de orientação estratégica do Conglomerado BB para expansão do crédito e seguridade. Por
consequência, a comercialização de cotas ficou abaixo da previsão definida no plano de negócios da
Administradora. O principal canal de vendas utilizado pela BB Consórcios são as agências e, a
partir de 2012, iniciou-se a comercialização do produto pela internet, correspondentes do BB e
terminais de autoatendimento.
Dessa forma, a expectativa de faturamento não se realizou em decorrência da comercialização de
quantidade de cotas abaixo do projetado, o que contribuiu para o não atingimento das receitas com
taxa de administração projetada.

Relatório de Gestão – BB Administradora de Consórcios S.A. – 2013
15

BB Administradora de Consórcios S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2013
Relatório de Gestão

1.

Identificação e Atributos

1.1

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Quadro A.1.1.1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual
Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Poder Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Fazenda.

Código SIORG: 001929

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: BB Administradora de Consórcios S.A.
Denominação abreviada: BB Consórcios.
Código SIORG: Não se aplica

Código LOA: Não se aplica

Código SIAFI: 176005.

Situação: Ativa.
Natureza Jurídica: Sociedade de Economia Mista.
CNPJ: 06.043.050/0001-32
Principal Atividade A Sociedade tem por objeto principal a administração de Código CNAE: 64.93-0/00
grupos de consórcios destinados a facilitar o acesso a bens ou conjunto de bens
móveis duráveis, bens imóveis e serviços aos seus clientes – incluindo pessoas
físicas de baixa renda e microempresários – e a prática de todas as operações
permitidas pelas disposições legais e regulamentares às administradoras de
consórcios.
Telefones/Fax de contato:

(61) 3104-5092

Endereço Eletrônico: bbconsorcios@bb.com.br
Página da Internet: www.bb.com.br/consorcios
Endereço Postal: A Empresa tem foro na cidade de Brasília e está localizada no Setor Bancário Sul (SBS), quadra 02,
bloco E, Ed. Prime Business – 5º andar, Brasília/DF, CEP 70.070-120.
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
A BB Administradora de Consórcios S.A. foi constituída em dezembro/2003 por meio da Lei n.º 10.738, de 17.09.2003,
que autorizou o Banco do Brasil a criar a subsidiária integral.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Lei 11.795, de 08.10.2008, conhecida como Lei do Consórcio e Circulares Bacen nº 3.432 e nº 3.433, ambas de 03.02.2009.
A Estrutura Orgânica está estabelecida no seu Estatuto Social, conforme descrita a seguir:
a)

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

b) Conselho Fiscal: o Conselho Fiscal funciona de modo permanente e é constituído de três membros efetivos e
respectivos suplentes, todos brasileiros, eleitos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, que lhes fixará a
remuneração, observada a legislação aplicável;
c)

Diretoria: a Sociedade é administrada por uma Diretoria composta por três membros, sendo um Diretor-Presidente e
dois Diretores-Executivos, brasileiros, residentes no País, escolhidos dentre os empregados da ativa do Banco do Brasil
S.A., para cumprirem mandato de três anos, podendo ser reeleitos;

d) Conselho de Administração: composto por cinco membros, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de dois anos,
permitida a reeleição.
A estrutura organizacional da BB Consórcios é composta de uma unidade administrativa, sediada em Brasília. Essa unidade
é responsável pela administração da Empresa, pela gestão dos grupos de consórcio, pela elaboração e manutenção dos
produtos, pelo gerenciamento das vendas e pelo relacionamento com o consorciado.
Regimento Interno ou Estatuto
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O Estatuto da BB Administradora de Consórcios S.A. encontra-se no Anexo 1.
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 pelo sistema de
Instruções Normativas Corporativas (INC), o qual é composto pelas normas que regulamentam as atividades do Banco, no
que diz respeito a produtos e serviços, atividades internas, relacionamento com clientes e públicos diversos.
As alterações que ocorrem durante o ano nas Instruções Normativas (IN) são referendadas por membro do comitê de
administração da dependência responsável pela normatização do produto ou do serviço e pela Diretoria de Estratégia e
Organização (DIREO).
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI

Nome

-

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI

Nome

-

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

1.2

Código SIAFI da Unidade Gestora

Código SIAFI da Gestão

-

-

Finalidade e Competências Institucionais da Unidade

A Sociedade tem por objeto a administração de grupos de consórcios destinados a facilitar o acesso
a bens ou conjunto de bens móveis duráveis, bens imóveis e serviços aos seus clientes – incluindo
pessoas físicas de baixa renda e microempresários – e a prática de todas as operações permitidas
pelas disposições legais e regulamentares às administradoras de consórcios.
1.3

Organograma Funcional

As informações deste item constam do Anexo 2.
1.4

Macroprocessos Finalísticos

Apresentamos adiante os principais macroprocessos finalísticos:
•

Gerir o portfólio de produtos e serviços;

•

Conduzir, controlar e gerir o processo de funcionamento de grupos de consórcios;

•

Realizar as assembleias de contemplação e inauguração de grupos de consórcios;

•

Conduzir, controlar e gerir o processo de encerramento de grupos;

•

Realizar as atividades de pagamentos a fornecedores de bens e serviços.

No exercício 2013, a Administradora promoveu a inauguração de 80 grupos de consórcios,
contemplando 89 mil consorciados e efetuou o pagamento de aproximadamente 75 mil bens no
montante de R$ 2,068 bilhões.
Foram encerrados contabilmente 40 grupos e pagos R$ 39 milhões de recursos a consorciados
excluídos e/ou que não utilizaram os créditos na vigência dos grupos.
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1.5

Macroprocessos de Apoio

Apontamos os seguintes macroprocessos de apoio essenciais ao funcionamento da Administradora:

1.6

•

Identificar necessidades de clientes e analisar demandas por produtos de consórcios;

•

Desenvolver e normatizar produtos de consórcios observados os direcionamentos
mercadológicos e estratégicos do Conglomerado BB;

•

Conduzir o relacionamento com clientes, parceiros e fornecedores, órgãos reguladores,
fiscalizadores e entidades de classe;

•

Acompanhar e implementar as normas e regulamentações aplicáveis ao setor;

•

Realizar a conciliação bancária da conta Grupos BB Consórcios;

•

Conduzir os processos de acompanhamento e negociação para regulação de sinistros;

•

Apoiar o desenvolvimento de funcionalidades nos sistemas de TI;

•

Propor ações para capacitação, promoção, patrocínio, propaganda e distribuição, dos
produtos e serviços da BB Consórcios;

•

Conduzir as atividades administrativas da Administradora;

•

Acompanhar os processos judiciais e administrativos relativos à BB Consórcios.
Principais Parceiros

A BB Consórcios utiliza a rede de agência do Banco do Brasil para comercializar as cotas de
consórcios nos diversos segmentos, ressarcindo o BB pelos respectivos custos.
Conforme previsto no Estatuto Social, a BB Consórcios contrata preferencialmente com o BB a
execução dos serviços necessários ao exercício de suas atividades, dentre as quais se destacam:
serviços de contabilidade; serviços jurídicos; serviços de auditoria, ouvidoria, tecnologia e etc.
2.

Planejamento da Unidade e Resultados Alcançados

2.1

Planejamento da Unidade

Atualmente a BB Consórcios não participa do Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal, assim
como não está inserida no contexto de planejamento estratégico maior, como órgão de Ministério,
por exemplo.
O plano estratégico da companhia, referente ao exercício de 2013, visava incrementar a quantidade
de cotas e as receitas com taxa de administração, contribuindo para a eficiência operacional.
Como objetivo estratégico traçado para a BB Consórcios para o exercício 2013, estabeleceu-se a
meta de manter-se na 3ª posição no ranking geral Bacen, conforme definido no Plano de Mercados
do Banco do Brasil. Quanto aos Resultados Financeiros, estipulou-se faturamento (fundo comum)
superior a R$ 2,5 bilhões e lucro líquido de R$ 146 milhões.
Por orientação estratégica do BB no exercício 2013, a força de vendas das agências concentrou-se
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na expansão do crédito e seguridade. Por consequência, o atingimento da comercialização de cotas
ficou abaixo da previsão definida no plano de negócios da Administradora.
2.2

Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados

As informações referentes a esse item não se aplicam à natureza jurídica da UJ, na forma
apresentada na Portaria TCU nº 175/2013, uma vez que a UJ não destina recursos aos programas de
governo e sua execução orçamentária não está inserida na Lei Orçamentária Anual.
No entanto, a BB Consórcios, como empresa controlada pela União, apresenta anualmente ao
Governo Federal, por meio do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
(Dest), a previsão dos recursos e dispêndios totais (Programação PDG), conforme apresentado no
item 4.1.
No âmbito da BB Consórcios, a programação orçamentária e financeira é aprovada por meio do
Plano de Negócios, que para 2013 apresentou as seguintes propostas:
•

3º lugar no ranking Bacen;

•

476 mil cotas ativas;

•

Faturamento de R$ 2.548 milhões;

•

Taxa de administração de R$ 279 milhões;

•

Lucro líquido de 146 milhões.

Os resultados alcançados foram os seguintes:

2.3

•

3º lugar no ranking Bacen;

•

437 mil cotas ativas;

•

Faturamento de R$ 2.427 milhões;

•

Receita de prestação de serviços de R$ 269 milhões;

•

Lucro Líquido de R$ 146 milhões.
Informações sobre Outros Resultados da Gestão

A comercialização das cotas de consórcios é realizada através das agências, terminais de
autoatendimento, internet e correspondentes do BB e, por orientação estratégica do BB, a força de
vendas das agências focou-se na expansão do crédito e seguridade, contribuindo assim para o
aquecimento da economia, porém as projeções de vendas definidas no plano de negócios em 2012,
para o exercício 2013, não puderam ser atingidas.
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Indicadores
Tabela 1 – Indicador de Eficácia
Dados gerais do indicador
Indicador de Eficácia
Nome do Indicador
Mede o grau de alcance das metas programadas em determinado
Objetivo do Indicador
período de tempo. No cálculo utilizou-se a receita operacional orçada
e aprovada no Decreto 8.174, de 26 de dezembro de 2013, e a receita
operacional realizada. Quanto maior, melhor.
Eficácia
Tipo
Banco do Brasil/Diretoria de Controladoria
Área responsável
Fórmula de cálculo e método de (Receita Operacional Realizada/Receita Operacional Orçada) x 100
medição
PDG – Programa de Dispêndios Globais
Fonte dos dados
Evolução dos resultados do indicador
Resultado nos exercícios
Meta para o exercício de 2013
anteriores
Prevista
Realizada
2012
2011
100%
100,26%
97,74%
171,65%
Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2012
Em 2013, o indicador atingiu a meta estabelecida, em razão, basicamente, da taxa de administração devida
pelo Consorciado à BB Consórcios, referente aos serviços que esta presta pela administração, organização e
gestão dos interesses do Grupo de Consórcio. A taxa de administração constitui a principal receita da BB
Consórcios, paga mensalmente pelo Consorciado.
Tabela 2 – Indicador de Eficiência
Dados gerais do indicador
Indicador de Eficiência
Nome do Indicador
Demonstra a utilização dos recursos de que a unidade ou entidade
Objetivo do Indicador
dispõe para realizar um conjunto de ações e operações que visam
atingir um propósito de trabalho previamente programado. Quanto
menor, melhor.
Eficiência
Tipo
Banco do Brasil/Diretoria de Controladoria
Área responsável
Fórmula de cálculo e método de [(Despesa de Pessoal + Despesa Serviços de Terceiros)/Receita
medição
Operacional Realizada] x 100
PDG – Programa de Dispêndios Globais
Fonte dos dados
Evolução dos resultados do indicador
Resultado nos exercícios
Meta para o exercício de 2013
anteriores
Prevista
Realizada
2012
2011
7,65%
7,73%
6,80%
5,62%
Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2012
Em 2013, houve piora do índice, tanto em relação ao exercício de 2012 (0,93 p.p.) quanto em relação a meta
estabelecida para 2013 (0,08 p.p.), ocasionada, principalmente pelo aumento das Despesas de Pessoal e
Serviços de Terceiros (R$ 22.295 mil em 2013, contra R$ 18.035 mil em 2012), em proporção maior do que
o aumento da Receita Operacional (R$ 288.267 mil, contra R$ 265.350 mil em 2012).
Obs: As Despesas de Serviços de Terceiros estão relacionadas aos ressarcimentos devidos pela BB
Consórcios ao Banco do Brasil, relacionados aos custos e às despesas decorrentes da utilização dos recursos
materiais, tecnológicos e administrativos do Banco, necessários para que a BB Consórcios desempenhe as
suas atividades operacionais.
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3. Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão
3.1

Estrutura de Governança

A Estrutura Orgânica está estabelecida no Estatuto Social, registrado na Junta Comercial em
17.09.2013, conforme descrita a seguir:
a) Assembleia Geral: é instalada ordinariamente até o mês de abril de cada ano, para os fins
previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Sociedade o exigirem;
b) Conselho Fiscal: o Conselho Fiscal funciona de modo permanente e é constituído de três
membros efetivos e respectivos suplentes, todos brasileiros, eleitos anualmente pela Assembleia
Geral Ordinária, que lhes fixará a remuneração, observada a legislação aplicável;
c) Diretoria: a Sociedade é administrada por uma Diretoria composta por três membros, sendo um
Diretor-Presidente e dois Diretores-Executivos, brasileiros, residentes no País, escolhidos dentre
os empregados da ativa do Banco do Brasil S.A., para cumprirem mandato de três anos,
podendo ser reeleitos;
d) Conselho de Administração: composto por cinco membros, eleitos pela Assembleia Geral, com
mandato de dois anos, permitida a reeleição;
e) Auditoria Independente: semestralmente são realizados serviços por auditoria externa nos
processos contábeis, de controles internos e auditoria de sistemas.
Porém, dado que o registro do Estatuto ocorreu em set/2013, a BB Consórcios manteve na sua
estrutura, até dez/2013, a composição da Diretoria Executiva, com três membros, designados
Diretor-Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor-Gerente. Dessa forma, até 31.12.2013, o
Conselho de Administração ainda não estava incorporado na estrutura da BB Consórcios, por
depender da eleição dos Conselheiros em Assembleia Geral, prevista para o 1º semestre/2014.
A BB Consórcios é uma subsidiária integral do Banco do Brasil tendo suas atividades, processos e
aprovação de produtos e serviços assessorados, monitorados e auditados pelas diversas áreas do
Conglomerado BB: Auditoria Interna, Diretoria de Crédito, Diretoria de Controles Internos,
Unidade Contadoria, Diretoria de Controladoria, Diretoria de Finanças, Comitê de Auditoria,
Gestão de Segurança e Ouvidoria.
3.2

Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

As informações deste item constam 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
Com a aprovação do Estatuto Social de 29.07.2013, a composição da diretoria foi alterada para um
diretor-presidente e dois diretores-executivos, com mandato de três anos, escolhidos dentre os
empregados da ativa do Banco do Brasil.
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Também foi autorizada a criação do Conselho de Administração da sociedade, composto por cinco
membros, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de dois anos, permitida a reeleição.
Para o preenchimento das vagas do Conselho de Administração serão indicados:
I – quatro representantes pelo Ministro de Estado da Fazenda, sendo, ao menos, três deles
escolhidos dentre os membros da Diretoria Executiva do Banco do Brasil S.A.; e
II – um representante pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
No entanto, até 31.12.2013 os novos membros da Diretoria e do Conselho de Administração ainda
não haviam sido nomeados, sendo a BB Consórcios, naquele exercício, administrada por uma
diretoria composta por um diretor-presidente, um diretor vice presidente e um diretor-gerente,
integrantes da Diretoria Executiva do Banco do Brasil, conforme art. 8º, § 2º do Estatuto Social de
25.06.2013.
De acordo com o art. 7º e art. 12 do Estatuto Social, os honorários dos integrantes dos órgãos de
administração (Conselho de Administração e Diretoria) serão fixados pela Assembleia Geral que os
eleger, observadas as prescrições legais. A Assembleia Geral poderá atribuir participação nos lucros
da Sociedade aos membros da Diretoria, observados os mesmos parâmetros aplicados ao Banco do
Brasil S.A. e os limites legais aplicáveis à Sociedade.
A política de remuneração dos membros do Conselho Fiscal é fixada pelo mesmo valor estipulado
para os Conselheiros Fiscais do Banco do Brasil, tendo como base normativa o §3º, do Art. 162 da
Lei 6.404, de 15.12.1976, conforme segue:
“A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além do reembolso, obrigatório, das despesas de
locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, será fixada pela Assembleia Geral que os
eleger, e não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a dez por cento da que, em média, for
atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.”
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997).

Dessa forma, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 25.04.2013, conforme ata constante
no Anexo 1, fixou a remuneração do Conselho Fiscal da BB Consórcios no mesmo valor estipulado
para o Conselho Fiscal do BB
3.3.2

Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselho

As informações deste item estão sujeitas a sigilo e estão disponíveis no BB para vistas da CGU e do
TCU, conforme decreto n° 7.724 de 16.05.2012.
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3.3.3
Conselhos

Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de
Quadro A.3.3.3 – Síntese da Remuneração dos Administradores
Valores em R$

Identificação do Órgão
Órgão: Conselho Fiscal - BB Administradora de Consórcios S.A.
Remuneração dos Administradores
Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)
a) salário ou pró-labore
b) benefícios diretos e indiretos
c) remuneração por participação em comitês
d) outros
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))
a) bônus
b) participação nos resultados
c) remuneração por participação em reuniões
d) comissões
e) outros
III – Total da Remuneração ( I + II)
IV – Benefícios pós-emprego
V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo
VI – Remuneração baseada em ações
Fonte: Banco do Brasil/Diretoria de Gestão de Pessoas

2013
5
176.948
176.948
176.948
-

EXERCÍCIO
2012
6
170.086
170.086
170.086
-

2011
6
152.850
152.850
152.850
-

3.3.4 Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores
Não ocorreu no período.
3.4

Sistema de Correição

Não se aplica.
3.5

Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU

Não se aplica.
3.6 Indicadores para Monitoramento e Avaliação do Modelo de Governança e Efetividade
dos Controles Internos
As informações sobre o modelo de governança constam no item 3.1 - Estrutura de Governança. A
avaliação dos controles internos consta no Anexo 3, no campo Análise Crítica do Quadro A.3.2 –
Avaliação do sistema de controles internos da UJ.
4. Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira
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4.1. Execução das Despesas
Os quadros referentes ao item 4.1 da Portaria TCU nº 175/2013 não se aplicam à natureza jurídica
da UJ. No entanto, a BB Administradora de Consórcios S.A., como empresa controlada pela União,
apresenta anualmente ao Governo Federal, por meio do Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (Dest), a previsão dos recursos e dispêndios totais (Programação
PDG).
O Programa de Dispêndios Globais (PDG) é um conjunto sistematizado de informações
econômico-financeiras estruturado pelo Dest, com o objetivo de avaliar o volume de recursos e
dispêndios a cargo das Estatais. É constituído pelos seguintes principais blocos:
•

Discriminação das Origens de Recursos (DICORB) – o bloco congrega todos os recursos,
independentemente de sua natureza e de sua origem, destinados à cobertura dos dispêndios
globais previstos para o exercício de referência (1º de janeiro a 31 de dezembro), agrupados
segundo o conceito de competência.
A DICORB está dividida em quatro grandes grupos:

1. Recursos;
2. Retorno de Operações de Crédito;
3. Receita; e
4. Tesouro – Recebimento de Créditos Diversos.
A soma destes grupos resulta no total de Recursos.
•

Discriminação das Aplicações de Recursos (DICARB) – o bloco apresenta todos os
dispêndios/despesas programados para o exercício de referência (1º de janeiro a 31 de
dezembro), agrupados segundo o conceito de competência.
A DICARB é composta por três grandes grupos:

1. Dispêndio de Capital;
2. Dispêndios Correntes; e
3. Aplicações em Operações de Crédito.
O PDG é aprovado por decreto do Presidente da República e a programação pode ser revisada
durante o exercício.
A execução do orçamento (valores realizados) para o ano de 2013 pode ser visualizada através do
PDG. Destacam-se os desvios superiores a 10% (margem/extrapolação) observados em relação aos
valores programados, conforme Decreto nº 8.174, de 26 de dezembro de 2013:
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Tabela 3 - Acompanhamento PDG
Valores em R$ 1,00

PDG

BB Consórcios

Realizado
até
dez/13

Reprogramado*
até
dez/13

% Atingimento
em relação a
dez/13

DICORB
730000
732000
799999

RECEITA
OPERACIONAL
TOTAL DOS RECURSOS

288.267.378
288.267.378
288.267.378

287.510.100
287.510.100
287.510.100

100%
100%
100%

89.158.707
89.158.707
142.672.534
7.396.957
14.897.660
902.547
112.463.125
7.012.245
231.831.241

89.443.567
89.443.567
141.615.404
7.512.663
14.469.762
825.685
113.176.940
5.630.354
231.058.971

100%
100%
101%
98%
103%
109%
99%
125%
100%

DICARB
820000
DISPÊNDIOS DE CAPITAL
829000
OUTROS DISPÊND.DE CAPITAL
840000
DISPÊNDIOS CORRENTES
841000
PESSOAL
843000
SERVIÇOS DE TERCEIROS
844000
UTILIDADES E SERVICOS
845000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
849000
OUTROS DISPÊND.CORRENTES
899999
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS
(*) Conforme Decreto nº 8.174, de 26 de dezembro de 2013.
Fonte: Banco do Brasil / Diretoria de Controladoria.

849000 – Outros Dispêndios Correntes – Extrapolação de 25%
Extrapolação decorrente de despesa com reversão de valores sem perspectivas de recuperação.
4.2

Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos

Não se aplica.
4.3

Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Não se aplica.
4.4

Transferências de Recursos

Não se aplica.
4.5

Suprimento de Fundos

Não se aplica.
4.6

Renúncias sob a Gestão da UJ

Não se aplica.
4.7

Gestão de Precatórios

Não se aplica.
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5. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados
5.1. Estrutura de Pessoal da Unidade
5.1.1

Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada

5.1.1.1

Lotação

Quadro A.5.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31.12.2013
Lotação
Ingressos
Tipologias dos Cargos
no
Autorizada
Efetiva
Exercício
37
37
08
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
37
37
08
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
37
37
08
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
37
37
08
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: Banco do Brasil/BB Consórcios

5.1.1.2

Egressos
no
Exercício
02
02
02
02

Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva na Unidade Jurisdicionada

Não ocorreu no período.
5.1.2

Qualificação da Força de Trabalho

5.1.2.1

Estrutura de Cargos e de Funções

Quadro A.5.1.2.1 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UJ Situação em 31.12.2013
Lotação
Ingressos Egressos
no
no
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas Autorizada Efetiva Exercício Exercício
37
37
08
02
1. Cargos em Comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
37
37
08
02
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
37
37
08
02
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas
1.2.4. Sem Vínculo
1.2.5. Aposentados
2. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
37
37
08
02
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
Fonte: Banco do Brasil/BB Consórcios
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5.1.2.2

Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade

Quadro A.5.1.2.2 – Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação apurada em 31.12.2013
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Tipologias do Cargo
Até 30
De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de
anos
anos
anos
anos
60 anos
1.
Provimento de Cargo Efetivo
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos
1.2. Servidores de Carreira
1.3. Servidores com Contratos Temporários
5
23
7
1
1
2.
Provimento de Cargo em Comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2.
Grupo Direção e Assessoramento
5
23
7
1
1
Superior
2.3. Funções Gratificadas
5
23
7
1
1
3.
Totais (1+2)
Fonte: Banco do Brasil/BB Consórcios

5.1.2.3
Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a
Escolaridade
Quadro A.5.1.2.3 – Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação apurada em
31.12.2013
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
Tipologias do Cargo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Provimento de Cargo Efetivo
1.1.
Membros de Poder e Agentes Políticos
1.2.
Servidores de Carreira
1.3.
Servidores com Contratos Temporários
19
16
2
2.
Provimento de Cargo em Comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
19
16
2
2.3. Funções Gratificadas
3.
Totais (1+2)
19
16
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/BB Consórcios
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2.235.213

463.186

1.267.724
153.471

187.345

362.273

422.077

Adicionais

-

6.758

5.637

Indenizações

285.925

679.410

923.045

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

-

12.146

55.142

Demais
Despesas
Variáveis

-

-

-

Despesas
de
Exercícios
Anteriores

-

-

-

Decisões
Judiciais

2.034.666

4.962.334

6.302.237

Total¹

Valores em R$ 1,00
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O quantitativo de pessoal é crescente, sendo em 2011, 10 funcionários em 2012, 30 e em 2013, 37. Conforme relatório Demonstrativo da Evolução de Pessoal emitido pelo
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no DEST.

² Em 2013, o valor total de FGTS e INSS foi de R$ 1.480.967, perfazendo um montante com Despesas de Pessoal de R$ 7.783.204, conforme Demonstrações Contábeis publicadas,
no Anexo 6.

¹ O valor total, conforme Portaria TCU n° 175 de 09.07.2013, exclui as despesas de FGTS e INSS. A classificação, dos custos (valores) que compõem as despesas de pessoal, foi
ajustada para permitir a comparabilidade, conforme critérios estabelecidos na referida Portaria na sua forma adaptada para as peculiaridades da folha de pagamento desta UJ.

944.740
2011
Fonte: Banco do Brasil/Contadoria

2012

398.811

Gratificações

Exercícios

Retribuições

514.591

Vencimentos
e Vantagens
Fixas

Despesas Variáveis

Quadro A.5.1.3 - Quadro de Custos de Pessoal no Exercício de Referência e nos Dois Anteriores

Custo de Pessoal da Unidade Jurisdicionada

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas
2.879.810
1.501.936
2013²

Tipologias/
Exercícios

5.1.3
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5.1.4

Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

Não se aplica.
5.1.5

Cadastramento no Sisac

Não se aplica.
5.1.6

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.
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.
Todavia o funcionário pode vir a acumular cargos e empregos públicos após a sua admissão aos
quadros do Banco. Com isso, o Banco utiliza-se da base de dados da Controladoria Geral da União
(CGU) e do próprio Tribunal de Contas da União (TCU), os quais informam anualmente ao Banco
os funcionários que possivelmente estariam acumulando cargos e empregos públicos em desacordo
com a Constituição Federal.
5.1.7
Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções
e Empregos Públicos
O quadro de pessoal da BB Consórcios é composto exclusivamente por funcionários cedidos pelo
Banco do Brasil S.A., mediante ressarcimento dos custos. Dessa forma, os procedimentos adotados
pelo Banco do Brasil estendem-se aos funcionários lotados nas subsidiárias do BB.
Nesse contexto, ao se identificar indícios de acúmulo indevido de cargos, o Banco interpela
formalmente o funcionário, concedendo-lhe 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.
Em 2013 foi apurado pela CGU que 293 funcionários possivelmente estariam acumulando cargos
em desacordo com a Constituição Federal. Após a interpelação apurou-se a situação abaixo:
a) 199 casos foram regularizados;
b) 027 não optaram ou não se manifestaram;
c) 061 estão amparados por liminares;
d) 006 casos de acúmulo constitucional (médicos e enfermeiros).
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Para os 27 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.
Estes procedimentos, adotados no âmbito do Banco do Brasil, estendem-se aos funcionários lotados
nas subsidiárias do BB.
Paralelamente a isso, ainda em 2013, a CGU identificou a existência de mais 577 funcionários que
além da função no Banco também exercem atividade profissional em empresas da iniciativa
privada.
Considerando que tal situação não figura como acúmulo de cargos, o Banco informou que possui
instrumentos de fiscalização e controle da jornada de trabalho, e que eventual irregularidade
apurada, o funcionário incorre em sanções previstas nos normativos internos do Banco. A resposta
foi encaminhada à CGU em 13.11.2013 por meio do Ofício Dipes 2013/12319.
Por fim, a Auditoria Interna do Banco auditou o processo de Acúmulo de Cargos durante todo o ano
de 2013 e concluiu que os procedimentos adotados têm se mostrado eficientes para a regularização
de casos de acúmulo de cargos em desacordo com a Constituição Federal.
5.1.8

Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

O quadro de pessoal da BB Consórcios é composto exclusivamente por funcionários cedidos pelo
BB e adota os indicadores gerenciais utilizados por ele, como segue:
ATB – é o modelo de avaliação de desempenho adotado no Banco, chamado de Acordo de
Trabalho, tem como base os princípios e perspectivas do Balanced Scorecard (BSC), com as
necessárias adaptações às peculiaridades da Organização.
A utilização do Balanced Scorecard auxilia no sentido de dar foco, clareza aos resultados
esperados, diversificação de abordagens e equilíbrio entre as visões de curto e longo prazos.
O Acordo de Trabalho visa possibilitar a tradução da Estratégia Corporativa, do Plano Diretor e do
Plano de Mercados em objetivos estratégicos monitorados por indicadores e; mensurar, desenvolver
e avaliar o desempenho da gestão das dependências com relação às metas estabelecidas.
O Acordo de Trabalho tem horizonte temporal de 3 anos. Eventuais ajustes durante o ciclo
avaliatório podem ser efetuados em decorrência de revisões estratégicas ou mudança de cenários.
A partir de 2012, o Acordo de Trabalho foi desdobrado em dois modelos: um específico para as
Redes Varejo e Governo, denominado Sinergia BB; e outro para as demais áreas do Banco,
chamado de ATB. Em ambos modelos devem ser contemplados, obrigatoriamente, indicadores de
controle e compliance.
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GDP - Gestão de Desempenho Profissional por Competências e Resultados, é o sistema de
avaliação de desempenho funcional adotado pelo Banco.
Seus objetivos são: mensurar o desempenho individual por meio da manifestação das competências
profissionais e da contribuição para o alcance dos resultados esperados; orientar o processo de
desenvolvimento profissional; contribuir com o planejamento de carreira; facilitar a consecução dos
objetivos organizacionais; subsidiar outros subsistemas e programas de gestão de pessoas.
Perspectivas de desempenho correspondem aos focos de interesse da Empresa: Financeira, Clientes,
Processos Internos, Aprendizado e Crescimento e Socioambiental, conforme disposto na Estratégia
Corporativa.
O desempenho do funcionário é acompanhado e mensurado nas cinco perspectivas de desempenho e
por duas dimensões de avaliação: competências e metas.
As duas dimensões (competências e metas) resultam no placar de desempenho do funcionário,
considerando uma matriz de balanceamento que define o peso de cada dimensão na composição do
placar.
O período avaliatório é semestral (janeiro a junho e julho a dezembro) e coincide com o ciclo de
negócios do Banco.
5.2. Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários
5.2.1
Órgão

Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do

Não ocorreu no período.
5.2.2
Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
para Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados
Não ocorreu no período.

Relatório de Gestão – BB Administradora de Consórcios S.A. – 2013
31

BB Administradora de Consórcios S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2013
Relatório de Gestão

5.2.3
Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância
Ostensiva pela UJ
Quadro A.5.2.3 - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva
Unidade Contratante
Nome: Banco do Brasil S.A.
UG/Gestão: Não se Aplica

Ano do
Contrato

Área

CNPJ: 00.000.000/0001-91
Informações sobre os Contratos
Período Contratual
Nível de Escolaridade Exigido
de Execução das
dos Trabalhadores Contratados
Empresa
Identificação
Atividades
Natureza
Contratada
do Contrato
F
M
S
Contratadas
(CNPJ)
Início
Fim
P C
P
C
P
C

Sit.

2011/74183 05.897.97
04.07.11
04.01.14 A
A
483
5/0001-88
Observações: A BB Consórcios utiliza a estrutura administrativa do Banco do Brasil para condução de suas atividades.
A Administradora ressarce o Banco do Brasil pelas despesas por meio de “Convênio para Rateio e Ressarcimento de
Despesas e Custos Diretos e Indiretos” firmado entre as partes.
2011

L

O

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte: BB Consórcios

5.2.4
Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas
pelo Plano de Cargos do Órgão
Quadro A.5.2.4 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra
Unidade Contratante
Nome: Banco do Brasil S.A.
UG/Gestão: Não se aplica

Ano do
Área*
Contrato

2011

3

CNPJ: 00.000.000/0001-91
Informações sobre os Contratos

Natureza

Identificação
do Contrato

O

2011/96000243

Empresa
Contratada
(CNPJ)
05.902.990/
0002-58

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Início
Fim

26.07.2011 26.07.2015

Nível de Escolaridade
Exigido dos
Trabalhadores
Contratados
F
M
S
P C P C P C
3

2

Sit.
A

Observações: De acordo com o contrato, para a realização dos serviços ajustados a contratada designará empregados de
seu quadro, especializados e devidamente credenciados.
Conforme art. 28 do Estatuto Social da BB Consórcios, de 29.07.2013, a Administradora contrata o Banco do Brasil
para a execução dos serviços de contratação por meio da Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações (DINOP). Os
valores referentes aos terceirizados estão incluídos nos contratos celebrados pelo Banco do Brasil.
A BB Consórcios utiliza a estrutura administrativa do Banco do Brasil para condução de suas atividades. A
Administradora ressarce o Banco do Brasil pelas despesas por meio de “Convênio para Rateio e Ressarcimento de
Despesas e Custos Diretos e Indiretos” firmado entre as partes.
*Contratação direta do software CNP3, com a empresa CNP Tecnologia e Serviços S.A, com cessão de direito de uso,
manutenção, suporte técnico, operacional e desenvolvimento de interfaces entre os sistemas envolvidos, para
administração de grupos de consórcios.
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LEGENDA
Área:
1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia;
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móveis;
9. Manutenção de bens imóveis;
10. Brigadistas;
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;
12. Outras.
Fonte: BB Consórcios

5.2.5

Natureza:
(O) Ordinária;
(E) Emergencial.
Nível de Escolaridade:
(F) Ensino Fundamental;
(M) Ensino Médio;
(S) Ensino Superior.
Situação do Contrato:
(A) Ativo Normal;
(P) Ativo Prorrogado;
(E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores:
(P) Prevista no contrato;
(C) Efetivamente contratada.

Análise Crítica dos Itens 5.2.3 e 5.2.4

Não foram encontradas dificuldades na condução dos contratos de serviços de limpeza, higiene e
manutenção de software CNP3. A BB Consórcios não possui serviço de vigilância, por não guardar
valores. No caso de interrupções na prestação de serviços está previsto no contrato a reposição de
pessoal, o que está sendo obedecido. As verbas trabalhistas não são pagas pela BB Consórcios.
5.2.6

Composição do Quadro de Estagiários
Quadro A.5.2.6 - Composição do Quadro de Estagiários

Nível de escolaridade
1. Nível superior
1.1 Área Fim
1.2 Área Meio
2.
Nível Médio
2.1 Área Fim
2.2 Área Meio
3.
Total (1+2)
Fonte: BB Consórcios

Quantitativo de contratos de estágio vigentes
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
1
1
3
3
0
0
0
0
1
1
3
3
1
1
2
2
0
0
0
0
1
1
2
2
2
2
5
5

6. Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário.
6.1. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros.
Não se aplica.
6.2. Gestão do Patrimônio Imobiliário
Não se aplica.
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6.3. Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros
Quadro A.6.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros
Quantidade de Imóveis Locados
de Terceiros dela UJ
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
Exercício 2013 Exercício 2012
DF
2
1
BRASIL
Brasília
2
1
Subtotal Brasil
2
1
EXTERIOR
Nihil
0
0
Subtotal Exterior
0
0
Total (Brasil + Exterior)
2
2
Fonte: BB Consórcios

7. Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão do Conhecimento
7.1. Gestão da Tecnologia da Informação (TI)
As informações deste item constam no Anexo 4.
7.1.1 Análise Crítica.
Não ocorreu no período.
8. Gestão do Uso de Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental
8.1. Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
As informações deste item constam no Anexo 5.
8.2. Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água
Nos anos de 2010 e 2011, a BB Consórcios ocupava parte da estrutura administrativa da diretoria de
empréstimos e financiamentos (Diemp), unidade estratégica do BB, o que dificulta a quantificação
do consumo de agua, energia elétrica e papel, neste período.
A partir de 2012 a BB Consórcios passou a ter estrutura administrativa própria, sendo possível aferir
o consumo específico de papel e energia elétrica, conforme consta no quadro abaixo. O consumo de
água, por sua vez, é feito por medidor geral do prédio em que a BB Consórcios está localizada
atualmente, não existindo consumo específico para o andar em que está instalada.
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Quadro A.8.2 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água
Adesão a Programas de Sustentabilidade
Nome do Programa

Ano de Adesão

Resultados

2013

Descritos no texto do item 8.2

Energia: Procen (interno)

2004

Descritos no texto do item 8.2

Água: Purágua (interno)

2005

Descritos no texto do item 8.2

Papel: Programa BB EcoEficiente (interno)

Quantidade
Recurso Consumido
Papel

Valor
Exercícios
2011
2013

2013

2012

2012

334

314 resmas

2.648,62

2.355,00

158734 Kwh

92316 Kwh

65.426,74

39.761,79

68.075,36

42.116,79

2011

Água
Energia Elétrica

Total
Fonte: Banco do Brasil/BB Consórcios

Medidas para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água
A metodologia e ações praticadas pelo BB estendem-se à BB Consórcios. Neste contexto, o
Programa de Conservação de Energia (Procen) foi implantado para proporcionar um gerenciamento
mais eficaz no uso de energia elétrica no BB, por meio de procedimentos focados no uso racional de
energia, sem prejudicar a produtividade, funcionalidade, segurança e conforto do usuário.
A implementação do Painel Energia Elétrica, a partir de abril de 2011, proporcionou um
aprimoramento na gestão da energia, permitindo a todo o Conglomerado maior controle do
consumo de energia elétrica.
O Banco do Brasil normatizou a utilização de equipamentos que possuem maior eficiência
energética e definiu ações para a utilização de forma racional de energia, principalmente nos
sistemas de iluminação e ar condicionado.
As ações para o uso racional de energia foram definidas através da atualização dos normativos
internos e aperfeiçoamento das especificações de diversos equipamentos, exigindo que as novas
aquisições estejam adequadas ao Programa Nacional de Energia Elétrica (Procel).
Foram implementadas metas regionais para o consumo eficiente de energia elétrica, distribuídos
conforme a seguir:
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Tabela 4 – Consumo Eficiente de Energia
Consumo Eficiente de Energia
Unidade da Federação

Consumo Específico
Proposto (KWh/m²)

Região Sul

12

Região Sudeste

14

Região Centro Oeste

14

Região Nordeste

17

Região Norte
Fonte: Banco do Brasil / Dinop.

17

Comparando-se o ano de 2013 em relação ao ano anterior, foi obtida uma redução de 8,4% no
consumo de energia, correspondentes a R$ 24 milhões.
O Programa de Uso Racional de Água do BB (Purágua) foi lançado em 05.05.2005, para
acompanhamento e controle do consumo de água nas dependências do Banco, através da publicação
de normas e procedimentos internos que orientam a utilização da água de forma racional nos
imóveis de uso do BB (próprios ou de terceiros, ocupados ou não), resguardando a produtividade,
funcionalidade, segurança e conforto dos usuários.
A implementação do Painel Água, a partir de maio de 2013, proporcionou um aprimoramento na
gestão de água consumida, estando as informações disponíveis para toda a rede.
O Programa abrange três faces da Responsabilidade Empresarial, que apresenta as seguintes
dimensões: respeito ambiental, redução de despesas e ação social.
Foram implementadas metas regionais para o consumo eficiente de água, distribuídas conforme a
seguir:
Tabela 5 – Consumo Eficiente de Água

UNIDADE DA FEDERAÇÃO
UF REGIÃO SUL
UF REGIÃO SUDESTE
UF REGIÃO CENTRO OESTE
UF REGIÃO NORDESTE
UF REGIÃO NORTE

CONSUMO ESPECÍFICO PROPOSTO
(litros/pessoa/dia)
40
50
50
50
60

Fonte: Banco do Brasil / Dinop.

Comparando-se o ano de 2013, em relação ao ano anterior, foi obtida uma redução de 17,6% no
consumo de água, correspondentes a R$ 4,4 milhões.
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O programa BB Ecoeficiente possui diversas ações que permitem ao BB o uso consciente e
sustentável do papel. Seguem as medidas implementadas pelo programa:
a) O papel A4 branco adquirido pelo BB adota os seguintes critérios de sustentabilidade no
processo de licitação: certificação florestal do papel, FSC (Forest Stewardship Council) ou
Cerflor (Programa Brasileiro de Certificação Florestal) - desde 2009; e declaração do
fabricante de que a celulose do papel foi branqueada em processo livre de cloro elementar,
ECF (Elemental Chlorine Free) ou TCF (Total Chlorine Free) - desde 2010. Estes
procedimentos estão alinhados à Estratégia Corporativa, perspectiva socioambiental.
b) No pregão 2013/086809600, de 18.06.2013, o Banco do Brasil ganhou eficiência
operacional em compra compartilhada com a Caixa Econômica Federal. Seguem os
resultados alcançados:
•

Racionalização de processos;

•

Economia para o BB de R$ 900 mil, decorrente dos ganhos de escala/volume em
aquisição conforme tabela abaixo.
Tabela 6 – Economia em Licitação Compartilhada

Licitação

Quantidade de
Resmas

Valor Unitário da
Valor Total R$
resma R$

Licitação Somente BB

2.000.000

8,38

16.760.000,00

Licitação BB e Caixa

2.000.000

7,93

15.860.000,00

Economia do BB
Fonte: Banco do Brasil/ Dinop

900.000,00

c) O Banco do Brasil promove em seus canais internos de comunicação o uso consciente do
papel. Seguem as principais dicas de racionalização:
•

Configure as impressoras da dependência para imprimir em frente e verso (se for o
caso, solicite ajuda no suporte;

•

Imprima apenas os documentos obrigatórios ou imprescindíveis aos negócios e
serviços;

•

Dê preferência à leitura na tela;

•

Se for imprescindível imprimir textos ou documentos não obrigatórios, escolha a
opção de imprimir em duas páginas por folha, sempre frente e verso;

•

Releia o texto para certificar-se de que não será preciso imprimi-lo novamente;

•

Utilize a opção "visualizar impressão", existente na maioria dos aplicativos, antes
de gerar um documento para impressão;
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•

Se desejar imprimir apenas uma parte do texto, o ideal é selecioná-lo com o
mouse e ir na caixa de impressão selecionar o item "imprimir seleção", evitando a
impressão de imagens ou trechos desnecessários;

•

Formate o texto em fonte compatível com menor número de páginas, sempre que
possível;

•

Opte por digitalização de documentos à guarda de cópias impressas, sempre que
possível;

•

Utilize a impressão no formato PDF;

•

Evite o encaminhamento de mensagens ou documentos impressos, optando pelo
envio via e-mail;

•

Evite a impressão de telas, e-mails e de Instruções Normativas Internas;

•

Verifique o estado da impressora ou da conexão, antes de reimprimir um
documento;

•

Busque seu documento na impressora;

•

Caso a impressão esteja com falhas, agite o toner para melhor aproveitamento,
antes da substituição.
Tabela 7 – Resultado Redução de Consumo de Papel A4
2013

2012

2011

1.331.770

1.338.412

1.314.716

72.128

107.082

146.244

Total de Resmas
1.403.898
Fonte: Banco do Brasil/ Dinop

1.445.494

1.460.960

A4 Branco (resmas)
A4 Reciclado (resmas)

9. Conformidade e Tratamento de Disposições Legais e Normativas
9.1. Tratamento de Deliberações Exaradas em Acórdão do TCU
Não ocorreu no período.
9.2. Tratamento de Recomendações do OCI
Não ocorreu no período.
9.3. Informações sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna
a) Estrutura e posicionamento da Unidade de Auditoria Interna no Organograma da UJ
A BB Administradora de Consórcios S.A. não possui unidade de auditoria interna própria, sendo
que essa função é desempenhada pela Auditoria Interna do Banco do Brasil S.A.
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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 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.
Os trabalhos de auditoria são realizados pela rede de 31 Gerências de Auditoria (GA), subordinadas
diretamente ao Comitê de Administração. São 28 gerências no País e três no exterior. Das gerências
no País, 25 são responsáveis pela avaliação dos processos empresariais do Banco do Brasil e
respectivas empresas vinculadas. As três 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 que coordena as auditorias especiais.
b) Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações
No exercício de 2013, a Auditoria Interna do BB realizou dois trabalhos, de caráter obrigatório, para
avaliação do Sistema de Controles Internos na BB Consórcios, em atendimento às disposições da
Circular Bacen 3078/02.
As principais constatações identificadas estão relacionadas abaixo:
1. Insuficiência de informações gerenciais para o acompanhamento sistematizado do
desempenho dos negócios com consórcios, nos níveis estratégico, tático e operacional;
2. Ausência de mecanismos de gestão de recursos humanos de forma aderente às políticas e
estratégias do Banco do Brasil;
3. Insuficiência do processo utilizado para arquivamento de documentos de operações de
consórcio para assegurar a guarda e disponibilização dos documentos.
c) Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações
implementadas pela alta gerência
Foram emitidas 14 recomendações de auditoria no exercício de 2013, para a BB Consórcios. Em
31/12/2013, 11 delas haviam sido implementadas e três encontravam-se vincendas.
d) Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação das
recomendações exaradas pela auditoria interna
Relatório de Gestão – BB Administradora de Consórcios S.A. – 2013
39

BB Administradora de Consórcios S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2013
Relatório de Gestão

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 Auditoria Interna do BB.
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.
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 Auditoria Interna 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
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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 Auditoria Interna, 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.
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 Consórcios toma conhecimento das recomendações quando do
recebimento do relatório dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna na Entidade.
O Conselho Fiscal da Empresa recebe, trimestralmente, informações acerca dos trabalhos
realizados, apontamentos efetuados e recomendações em ser, emitidas pela Auditoria Interna,
incluindo aquelas que, eventualmente, não foram implementadas nas datas pactuadas.
Integram o Conselho de Administração da BB Consórcios membros do Conselho Diretor do Banco
do Brasil, que encaminham informações para a área do Banco, responsável pela governança da BB
Consórcios.
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 Consórcios (Conselho Fiscal) e no Banco do Brasil
Unidade Governança de Entidades Ligadas (UGE) que poderão ser informados tempestivamente em
eventuais ocorrências.
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9.4. Declaração de Bens e Rendas Estabelecidas na Lei nº 8.730/93
9.4.1

Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei nº 8.730/93

Quadro A.9.4.1 – Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da UJ, da Obrigação de
Entregar a DBR - 2013
Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Funções obrigados a
entregar a DBR

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

Situação em relação às
exigências da Lei nº
8.730/93

Posse ou Início do
exercício de Função ou
Cargo

Final do exercício da
Função ou Cargo

Final do exercício
financeiro

Obrigados a entregar a
DBR

-

-

-

Entregaram a DBR

-

-

-

-

-

-

4

4

9

4

4

9

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Não cumpriram a
obrigação
Obrigados a entregar a
DBR
Cargos Eletivos

Entregaram a DBR
Não cumpriram a
obrigação
Obrigados a entregar a
DBR

Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função de Entregaram a DBR
Confiança ou em comissão)
Não cumpriram a
obrigação

Fonte: Banco do Brasil/Secex

9.4.2

Situação do Cumprimento das Obrigações

As atividades de acompanhamento da entrega das Declarações de Bens e Renda (DBR) pelas
pessoas obrigadas pela Lei nº 8.730/93 são centralizadas pela Secretaria Executiva do Banco do
Brasil e seus procedimentos estão descritos abaixo.
No mês de abril, ou até trinta dias após o prazo estipulado pela Receita Federal do Brasil para
entrega das Declarações de Ajustes Anuais, verifica-se se alguma rotina foi alterada desde o ano
anterior.
O fluxo de entrega das declarações/autorizações é controlado pela planilha “controle de entrega”
com o nome dos membros estatutários.
No controle de entrega do ano anterior, verifica-se quem entregou a autorização para acesso à base
do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) da Receita Federal do Brasil (anexo II à da Instrução
Normativa TCU nº 67 de 06.07.2011). Para esses casos não há necessidade de qualquer medida
considerando que a autorização não precisa ser renovada anualmente.
Para as pessoas que entregaram a declaração em papel, envia-se mensagem até o último dia útil de
abril, solicitando a entrega do documento em até 15 dias após a data fixada pela Receita Federal
para o envio via internet da Declaração de Imposto de Renda. Salientando que o documento deverá
ser entregue em envelope lacrado, assinado e identificado com nome, CPF, cargo(s), exercício e
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ano-base, conforme o modelo constante no anexo I da Instrução Normativa TCU nº 67 de
06.07.2011.
Todas as Declarações de Bens e Rendas e/ou autorizações de acesso deverão ser guardadas na
Secretaria Executiva do Banco do Brasil, em armário de aço, trancado à chave e é acessado apenas
por funcionário autorizado em ordem de serviço.
O prazo de guarda das declarações e autorizações é de 7 anos, após o desligamento do membro
estatutário.
Em qualquer tempo, quando houver troca de membro estatutário, este, quando da posse, deverá
entregar uma autorização de acesso ou Declaração de Bens e Rendas conforme anexo I da IN TCU
nº 67 de 06.07.2011.
Quando da saída do cargo, o membro estatutário que entregou a DBR deverá apresentar nova
Declaração de Bens e Rendas conforme anexo I da Instrução Normativa TCU nº 67 de 06.07.2011.
9.5. Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário
Não se aplica.
9.6. Alimentação Siasg e Siconv
Não se aplica.
10. Relacionamento com a Sociedade
10.1 Descrição dos Canais de Acesso do Cidadão ao Órgão ou Entidade para Fins de
Solicitações, Reclamações, Denúncias, Sugestões, etc.
A BB Consórcios dispõe dos seguintes canais de atendimento, para acesso do cidadão:
•

•

Central de Atendimento – 4004 0001 ou 0800 729 0001 - atendimento humano, nos dias
úteis, das 7h às 22h, e autoatendimento, 24h, todos os dias da semana;
SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor (informações, dúvida, reclamação,
suspensão ou cancelamento de contratos e de serviços) - 0800 729 0722, 24h, todos os dias
da semana;

•

Portal BB - www.bb.com.br/consórcios;

•

Canais de autoatendimento do Banco do Brasil (TAA’s);

•

Ouvidoria BB, para situações não solucionadas pelo atendimento habitual - 0800 729 5678 em horário comercial - das 8h às 18h - de 2ª a 6ª feira, exceto dias não úteis;

•

Para deficientes auditivos ou de fala - 0800 729 0088;

•

Agências do Banco do Brasil.
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10.2 Mecanismos para Medir a Satisfação dos Cidadãos-Usuários ou Clientes dos Produtos
e Serviços Resultantes da Atuação da Unidade.
Além dos canais de acesso ao cidadão, instrumentos usuais que são utilizados para críticas e
sugestões, em 2011 houve uma pesquisa qualitativa sobre consórcios, realizada pela V1 Inteligência
Estratégica, envolvendo os seguintes segmentos:
- micro e pequenas empresas, clientes de consórcios do BB e da concorrência;
- pessoas físicas clientes de consórcios do BB e da concorrência;
- funcionários do BB responsáveis pelo atendimento de consórcios nas agências e analistas
especialistas em consórcios.
Os objetivos específicos das pesquisas, atendidas as peculiaridades de cada segmento, consistiam
basicamente em:
•

Levantar conhecimento de consórcio e de produtos concorrentes;

•

Levantar motivos de aquisição de consórcio e de intenção de recompra, indicação a amigos e
familiares;

•

Avaliar o processo de compra (canais, pós-venda, comunicação);

•

Identificar os pontos fortes e fracos do produto;

•

Identificar os motivos de desistência;

•

Avaliar o grau de satisfação dos consorciados;

•

Levantar a imagem e conhecimento da BB Consórcios e do Banco do Brasil, pelo
consorciado;

•

Levantar o processo de comercialização dos consórcios e de identificação do público-alvo;

•

Levantar dificuldade na comercialização do produto (percepção sobre cada etapa, adesão,
participação na assembleia, contemplação, aquisição do bem e demais operacionalizações);

•

Levantar melhorias que podem ser implementadas, inclusive no que diz respeito ao suporte
técnico e negocial recebido;

•

Identificar os motivos que levam a baixa oferta do produto aos clientes em época que este
não figura como indutor estratégico.

10.3 Demonstração dos Resultados de Eventuais Pesquisas de Opinião Feitas nos Últimos
Três Anos com Cidadãos em Geral, Segmentos Organizados da Sociedade ou Usuários dos
Produtos e Serviços Resultantes da Atuação do Órgão ou Entidade.
Para o segmento de micro e pequenas empresas o resultado da pesquisa apontou as seguintes
considerações:
•

O consórcio de automóveis tem defensores e consumidores fiéis, que repetiram ou repetirão
a compra ao longo do tempo;

•

Cabe um reforço no treinamento e nas instruções aos gerentes: é preciso identificar empresas
e/ou empresários que tenham maior potencial de se beneficiarem com o consórcio;

Relatório de Gestão – BB Administradora de Consórcios S.A. – 2013
44

BB Administradora de Consórcios S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2013
Relatório de Gestão
•

•

•

•

A aquisição por reciprocidade, embora tenha se transformado em uma experiência positiva,
para muitos dos empresários, é arriscada. É preciso que, ao oferecer o produto, o gerente
identifique se o consórcio se coaduna com o perfil do empresário e/ou de sua empresa. Do
contrário, há desistências e insatisfações;
Quanto ao processo de venda desses produtos no BB, há a indicação de que se fazem
necessários mais treinamento do pessoal das agências e mais informações durante todo o
tempo de andamento dos planos;
É preciso que o gerente se certifique de que está passando as informações essenciais, para
que não haja surpresas desagradáveis, durante o longo período de relacionamento entre
empresa e produto;
Muitos dos que se ressentem da falta de informações, após as dinâmicas, onde são discutidas
todas as características, se sentem mais atraídos pelos consórcios, corroborando a boa
avaliação do produto e indicando um caminho para implementação de melhorias nos
processos.

Para o segmento de pessoas físicas, clientes de consórcios do BB e da concorrência, o resultado da
pesquisa apontou as seguintes considerações:
•

•

•

•

De maneira geral, o saldo de avaliação do consórcio como produto é bastante positivo. Após
todas as dúvidas e discussões, os entrevistados ressaltam as características positivas dos
consórcios, baseando-se, principalmente, no seu papel de dar acesso à aquisição de um bem
que muitos não têm condições de comprar à vista, por um custo financeiro mais baixo do
que as demais opções de crédito, além de se fundamentar como uma forma de garantir
disciplina financeira para aqueles com dificuldade de poupar;
Além disso, entre os que aderiram ao produto em função da reciprocidade bancária, o
consórcio representa uma poupança periódica que não pesa nas despesas mensais, e que
pode se constituir em um patrimônio durante o andamento ou no término do plano;
As vantagens são mais claras nos consórcios de automóveis, onde os prazos de duração mais
curtos, os valores menores das cartas de crédito e dos lances, são considerados mais viáveis
pelos consorciados do que essas mesmas características nos consórcios de imóveis;
Ficam evidentes, no final dos grupos de imóveis, as dificuldades em conseguir ser
contemplado (valores de lances muito altos) e em adquirir o imóvel (burocracia e rigidez na
aprovação dos imóveis escolhidos), além das dificuldades provocadas pela volatilidade dos
preços do mercado imobiliário. Por isso, tanto para aqueles que objetivam o bem quanto
para os que se baseiam no investimento, a efetivação da aquisição ou o recebimento da carta
de crédito parecem muito distantes.

11. Informações Contábeis
11.1. Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
Não se aplica.
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11.2. Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis.
Não se aplica.
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.
Não se aplica.
11.4. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exigidas pela Lei nº 6.404/76
As informações deste item constam no Anexo 6.
11.5. Composição Acionária das Empresas Estatais
11.5.1

Composição Acionária do Capital Social como Investida
Quadro A.11.5.1 - Composição Acionária do Capital Social
UJ COMO INVESTIDA - POSIÇÃO EM 31.12.2013

Denominação completa: BB

Administradora de Consórcios S.A.
Ações Ordinárias (%)

Governo

ACIONISTAS
Tesouro Nacional
Outras Entidades Governamentais
Fundos de Pensão que recebem recursos públicos
Ações em Tesouraria

Governo

Free Float

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

Free Float

% Governo
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Capital Estrangeiro
% free float
Subtotal Preferenciais (%)
Total

Fonte: BB Consórcios

Relatório de Gestão – BB Administradora de Consórcios S.A. – 2013
46

31.12.2013
100%
-

31.12.2012
100%
-

31.12.2011
100%
-

100%
100%

100%
100%

100%
100%

31.12.2013
100%

31.12.2012
100%

31.12.2011
100%
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11.5.2

Composição Acionária da UJ como Investidora

Quadro A.11.5.2 - Investimentos Permanentes em Outras Sociedades
UJ COMO INVESTIDORA - POSIÇÃO EM 31.12.2013
Denominação Investidora BB Administradora de Consórcios S.A
Ações Ordinárias (% de participação)
Empresa Investida
31.12.2013
31.12.2012
Ações Preferenciais (% de participação)
Empresa Investida
31.12.2013
31.12.2012
-

31.12.2011
31.12.2011
-

Fonte: BB Consórcios

11.6. Relatório da Auditoria Independente
As informações deste item constam no Anexo 6.
12. Outras Informações Sobre a Gestão
12.1. Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ
Ações 2013:
•

Diversas ações de comunicação interna para disseminar conhecimentos e alavancar as vendas;

•

Disponibilização de planos de 120 meses para o segmento de Trator, Caminhão, Máquinas
Agrícolas e demais veículos pesados;

•

Disponibilização de planos para aquisição de bens não poluentes (bicicletas elétricas) e
voltados para acessibilidade;

•

Implantação do dossiê eletrônico para operações, gerando melhorias no sistema de controles
internos e compliance;

•

Revisão do processo de contratação das operações de consórcios de bens imóveis, gerando
melhorias no tempo de formalização e utilização do crédito;

•

Melhorias no sistema, facilitando a usabilidade pela rede de agências;

•

Monitoramento dos prazos de encerramento dos grupos, adequando a execução do
encerramento contábil de acordo com a legislação.

Os canais de venda utilizados pela BB Consórcios são as agências, internet, terminais de
autoatendimento e correspondentes do BB. Por orientação estratégica do Conglomerado BB no
exercício 2013, a força de vendas das agências focou-se na expansão do crédito e seguridade e, por
consequência, a comercialização de cotas ficou abaixo da previsão definida no plano de negócios da
Administradora.
A BB Consórcios, para o exercício 2013, estabeleceu a meta de se manter na 3ª posição no ranking
geral Bacen, conforme definido no seu Plano de Negócios. Resultados financeiros esperados:
faturamento (fundo comum) superior a R$ 2,5 bilhões, receitas de prestação de serviços de R$ 269
milhões e lucro líquido de R$ 146 milhões.
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A comercialização de cotas dos segmentos de automóveis, imóveis, trator e caminhão permanecerão
em destaque, no intuito de se buscar resultados financeiros crescentes que possam contribuir com a
geração de receitas não financeiras para o Conglomerado BB.
A Administradora, em comunhão com as diretorias gestoras de rede no Banco do Brasil, realizará
treinamentos internos e externos para capacitar a força de vendas.
13. Parte B do Anexo II da DN 127/2013 – Conteúdo Específico por Unidade Jurisdicionada
ou Grupo de Unidades Afins.
13.1. Demonstrativo Analítico das Despesas com Ações de Publicidade e Propaganda e com
Patrocínios Culturais e Esportivos
Não ocorreu no período.
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Anexo 1
Estatuto e Atas
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Anexo 2

Organograma Funcional
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1.3

Organograma Funcional

Atualmente a BB Consórcios possui um quadro de 37 funcionários cedidos pelo Banco do Brasil
para desempenhar as atividades necessárias ao seu funcionamento.

.
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Competências e atribuições da BB Consórcios

•

Identificar necessidades de clientes e analisar demandas por produtos de consórcio;

•

Desenvolver produtos de consórcio observados os direcionamentos mercadológicos;

•

Conduzir o relacionamento com parceiros, órgãos reguladores, fiscalizadores e entidades de
classe, conforme estratégia definida;

•

Gerir o portfólio de consórcios;

•

Conduzir, controlar e gerir o processo de funcionamento de grupos;

•

Conduzir os processos de acompanhamento e negociação para regulação de sinistros;

•

Conduzir as atividades administrativas da BB Administradora de Consórcios;

•

Acompanhar os processos judiciais e administrativos relativos à BB Administradora de
Consórcios.

Obs: O Conselho de Administração, composto por 5 (cinco) membros e a Diretoria, composta por 1
(um) Diretor-Presidente e 2 (dois) Diretores-Executivos, apesar de estarem previstos no Estatuto
Social, registrado na Junta Comercial em 17.09.2013, ainda não foram acionados na estrutura
orgânica da BB Consórcios.
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Anexo 3
Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos
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Quadro A.3.2 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
VALORES

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
Ambiente de Controle

1

2

3

4

5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

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

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X

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

X

6. 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

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

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados
pela UJ.
Avaliação de Risco

X
1

2

3

4

10. 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.

X

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 consequente 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos
processos internos da unidade.

X

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.
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Procedimentos de Controle

1

2

3

4

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

5

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 relacionadas com os objetivos de controle.

X

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 para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

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

X

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

X
1

2

3

4
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

5

Análise Crítica:
Em referência aos itens 14 e 15 acima, a Gerência de Controles Internos da BB Consórcios foi implantada no 2º
semestre/2013 e está em fase de adequação das atividades o que impacta a rotina e práticas em geral.
Alguns procedimentos e instruções operacionais estão em fase de elaboração. Para a elaboração dos procedimentos
já finalizados houve a coparticipação do funcionário responsável pela atividade, resultando, ao final, na elaboração
de documentos formais, conforme a atividade avaliada (Plano Operacional Padrão).
A avaliação dos riscos é um processo contínuo e é monitorada por cada funcionário no desempenho de suas
atividades, porém está em fase de elaboração o processo de monitoramento e efetividade dos controles internos.
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da
UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ,
porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ,
porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
Fonte: BB Consórcios
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Anexo 4
Gestão da Tecnologia da Informação (TI)
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Quadro A.7.1 – Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada
Quesitos a serem avaliados
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:
X
X

X
X
X

Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.
X monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.
Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso
corporativos de TI.
X aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais
relevantes quanto à gestão e ao uso corporativos de TI.
X aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso
corporativos de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.
X aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.
X aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.
aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às
unidades usuárias em termos de resultado de negócio institucional.
X aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos
requisitos legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.
Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso
corporativos de TI.
Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o
Comitê de TI.
Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta
Administração da instituição:
X
X
X
X
X
X
X
X

Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2013.
Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos
de TI.
Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso
corporativos de TI.
Aprovou, para 2013, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos
para o negócio e a eficácia dos respectivos controles.
Os indicadores e metas de TI são monitorados.
Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma
decisões a
respeito quando as metas de resultado não são atingidas.
Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal
em 2013, por iniciativa da própria instituição:
X
X
X
X
X

Auditoria de governança de TI.
Auditoria de sistemas de informação.
Auditoria de segurança da informação.
Auditoria de contratos de TI.
Auditoria de dados.
Outra(s). Qual(is)?
_____________________________________________________________________________
Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2013.
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4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou
instrumento congênere:
X
X
X
X

X

A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.
A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.
O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).
O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.
O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.
O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.
O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.
O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do
PDTI:
_______________________________________________________________________________

5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:
X
X
X

Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.
Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.
Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada
sistema de informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio.

6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente
(aprovou e publicou) os seguintes processos corporativos:
X
X
X
X

Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).
Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação
ostensiva ou classificação sigilosa).
Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os
objetivos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
Gestão dos incidentes de segurança da informação.

7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3)
usualmente (4) sempre
( 4 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
( 4 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
( 3 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.
( 4 ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.
( 4
) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados
conforme padrões estabelecidos em contrato.
( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê
suporte aos termos contratuais (protocolo e artefatos).
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções
abaixo)
X

O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.
Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será
publicada.
A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).

___________________________________________________________________________________________________

Relatório de Gestão - BB Administradora de Consórcios S.A. – 2013

BB Administradora de Consórcios S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2013
Relatório de Gestão

9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?

X

Entre 1 e 40%.
Entre 41 e 60%.
Acima de 60%.
Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).
Comentários

A BB Consórcios é subsidiária integral do Banco do Brasil, o qual concentra a gestão de Tecnologia da
Informação. Para as atividades relativas aos serviços de processamento de dados, materiais e
equipamentos necessários ao seu funcionamento utiliza-se da infraestrutura do Banco do Brasil,
efetuando ressarcimento de custos e despesas em conformidade com o Convênio para
Rateio/Ressarcimento de Despesas e Custos Diretos e Indiretos, firmado entre as partes.
Fonte: Banco do Brasil/ Diretoria de Tecnologia
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Anexo 5
Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
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A BB Administradora de Consórcios S.A. é subsidiária do Banco do Brasil, que concentra os
processos de Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis do Conglomerado.
Quadro A.8.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis

Avaliação
1

2

3

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem
em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e
matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior
quantidade de conteúdo reciclável.
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos
reciclados, atóxicos ou biodegradáveis).
4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração dos termos de
referência (Lei 10.520/2002, art. 3º, III) ou projetos básicos (Lei 8.666/1993, art. 9º, IX)
realizados pela unidade, é avaliado se a existência de certificação ambiental por parte das
empresas participantes e produtoras (ex: ISO) é uma situação predominante no mercado, a
fim de avaliar a possibilidade de incluí-la como requisito da contratação (Lei 10.520/2002,
art. 1º, parágrafo único in fine), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de
produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses
produtos sobre o consumo de água e energia?
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).

4

X

X
X

X

X

X
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
7. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido
manifestada nos procedimentos licitatórios?
8. No modelo de execução do objeto são considerados os aspectos de logística reversa,
quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5º c/c art. 13).
9. A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16 do
Decreto 7.746/2012.
Se houver concordância com a afirmação acima, encaminhe anexo ao relatório o
plano de gestão de logística sustentável da unidade.
10. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e
qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos.
11. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da
edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais
que reduzam o impacto ambiental.
12. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.

X
X
X
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Considerações Gerais:
Questão 1:
Nos editais de licitação de no-break e banco de baterias é exigido do fornecedor a destinação para as baterias
substituídas, de acordo com a Resolução 401 do CONAMA. Para que isso seja comprovado é exigida a entrega dos
recibos fornecidos pela empresa receptora da destinação final dessas baterias.
Para a aquisição de mobiliário, foram inseridas cláusulas referentes à exigência de certificação ambiental – na
fabricação dos produtos, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados deverão ser oriundos de
madeira certificada pelo Cerflor (Programa Brasileiro de Certificação Florestal), FSC (Forest Stewardship Council)
ou outro similar emitido por entidade reconhecida nacional ou internacionalmente.
A especificação técnica elaborada pelo BB para o papel A4 branco ou reciclado adota como critérios de
sustentabilidade o fornecimento de papel produzido com celulose branqueada por processo ECF (livre de cloro
elementar), além de certificação Cerflor ou FSC. Essas exigências também são adotadas para os demais materiais
gráficos utilizados pelo BB, a exemplo de envelopes, inclusive os de depósitos, bem como bobinas para terminais de
autoatendimento e de caixa, formulários, pastas, etc.
Outro exemplo é a contratação do serviço de recondicionamento de cartuchos de toner. Praticada desde 1999,
promove o reaproveitamento de materiais e incentiva o emprego de mão de obra nacional em produto fabricado
inicialmente no exterior. O BB exige, em edital, que as empresas que prestam serviço de recondicionamento de
cartucho de toner apresentem licença ambiental ou autorização, emitida por autoridade competente, que estejam em
conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010 e Decreto nº 7.404/2010).
Nas contratações de serviços de limpeza e conservação de imóveis, o BB exige que a empresa contratada realize a
coleta seletiva de resíduos nas dependências já atendidas pelo Programa de Ecoeficiência, implementado
gradualmente.
Na aquisição de terminais de autoatendimento, o BB entrega em trade-in os equipamentos obsoletos. Em caso de
reutilização, a contratada fica obrigada a descaracterizar os equipamentos. No caso de descarte, do todo ou de partes,
a contratada fica obrigada à destinação correta dos resíduos em conformidade com as legislações ambientais
vigentes.
Questão 2:
Para cartuchos de toner o BB contrata o serviço de recondicionamento de carcaças plásticas vazias. Esses cartuchos,
por aproveitarem material já existente, utilizam menos matéria-prima na sua confecção. Quando da aquisição de
cartuchos monocromáticos novos, é permitido o fornecimento de unidades recondicionadas.
A partir de 2006, o BB revisou e alterou a especificação técnica dos envelopes utilizados nos terminais de
autoatendimento, que passaram a ser confeccionados em papel de 75 gramas/m², 15 gramas/m² a menos que o papel
anterior, de 90 gramas/m².
Da mesma forma, a partir de 2011, o BB alterou a especificação técnica das bobinas de terminais de autoatendimento
e de caixa eram confeccionadas, que passaram a ser confeccionadas em papel termossensível de 56 gramas/m² (o
modelo anterior possuía 62 gramas/m²).
Questão 3:
As especificações para contratação de serviços de limpeza preveem a utilização de sabão neutro e detergente
biodegradável.
Na especificação de materiais fabricados com papel (A4, envelopes, bobinas, etc), o BB exige que a matéria prima
celulose seja branqueada em processo livre de cloro elementar (ECF).
Questão 4:
Antes de incluir um critério de sustentabilidade nos projetos básicos e editais, o BB tem por prática analisar as
certificações ambientais disponíveis no mercado, assim como, verificar se as mesmas são predominantes no
mercado. A norma do BB prevê que a adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser justificada nos
autos e preservar o caráter competitivo do certame, em harmonia com o previsto no art. 3º da Lei nº 8.666/1993 e
Decreto nº 7746/2012.
Como exemplo, citamos a exigência das certificações Cerflor ou FSC para materiais confeccionados com papel. A
maior parte dos fabricantes de papel e gráficas possuem essas certificações.
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Questão 5:
O BB estabeleceu, através de instruções normativas, o uso de lâmpadas fluorescentes tubulares de 25W em
substituição às lâmpadas de 32W atualmente usadas na maioria das dependências. Essa mudança resulta na redução
do consumo com iluminação em cerca de 20% (vinte por cento).
O Banco do Brasil adquire equipamentos hidrossanitários economizadores de água, tais como válvulas e torneiras
com limitação de utilização e bacias sanitárias com volume reduzido de água e válvula de duplo fluxo de teclas.
Procen BB:
Inspirado no Procel da Eletrobrás (Programa de Conservação de Energia Elétrica do Governo Federal), o Procen BB
(Programa de Conservação de Energia Elétrica do Banco do Brasil) foi criado em 15.12.1990 para acompanhamento
e controle da utilização da energia elétrica nas dependências do BB. O programa, por meio da edição de normas e
procedimentos internos, orienta a utilização racional da energia elétrica nos imóveis de uso (próprios ou de terceiros,
ocupados ou não), resguardando a produtividade, funcionalidade, segurança e conforto dos usuários.
Purágua BB:
O Programa de Uso Racional de Água do BB – Purágua foi lançado em 05.05.2005, com caráter permanente, para
acompanhamento e controle do consumo de água nas dependências do BB, através da edição de normas e
procedimentos internos que orientam a utilização da água de forma racional nos imóveis de uso do BB (próprios ou
de terceiros, ocupados ou não), resguardando a produtividade, funcionalidade, segurança e conforto dos usuários.
Por meio do Programa, o BB tem adequado as instalações hidráulico-sanitárias e tomado outras medidas para
utilização racional do consumo de água.
Estão normatizadas nas instruções internas especificações para aquisição de sistemas de Ar Condicionado, Nobreaks, Lâmpadas, Metais e Louças Hidrossanitárias, Baterias e Sistemas de Elevação que apresentem elevada
eficiência energética e de economia de água em relação aos demais equipamentos disponíveis no mercado.
Questão 6:
São adquiridos os seguintes materiais reciclados: papel A4, cartões de visita, envelopes pardos, caixas de papelão e
pasta para arquivo. Existe um modelo de envelope pardo que permite utilização por até três vezes, viabilizando o seu
reaproveitamento.
Questão 7:
A partir de 1999 o BB passou a adquirir cartuchos de toner recondicionados e contratar o serviço de
recondicionamento para cartuchos vazios. No edital de compra é permitido o fornecimento de produto original ou
recondicionado.
Existindo estoque de carcaças plásticas vazias, é contratado o serviço de recondicionamento.
O BB adquire materiais - por intermédio de processo licitatório, em sua maioria pregão eletrônico - que permitem
sua reutilização internamente. O objeto da compra contempla especificação de material já determinado com a
característica de reutilização, a exemplo de envelope pardo reutilizável (permite o uso interno por até três vezes,
viabilizando o seu reaproveitamento) e de caixas de papelão para transporte de material de expediente (são
reutilizadas até sua deteriorização).
Para carimbos automáticos, o BB orienta as dependências sobre a possibilidade de aquisição apenas do refil (parte da
almofada com tinta) ou da resina (parte do texto), ao invés da troca do carimbo inteiro (estojo + refil + resina). Essa
possibilidade, além de economizar recursos financeiros, também permite a reutilização de componentes.
Questão 8:
Nos editais de licitação de no-break e banco de baterias é exigido do fornecedor a destinação para as baterias
substituídas, de acordo com a Resolução 401 do CONAMA. Para que isso seja comprovado é exigida a entrega dos
recibos fornecidos pela empresa receptora da destinação final dessas baterias.
Na aquisição de terminais de autoatendimento, o BB entrega em trade-in os equipamentos obsoletos. Em caso de
reutilização, a contratada fica obrigada a descaracterizar os equipamentos. No caso de descarte, do todo ou de partes,
a contratada fica obrigada à destinação correta dos resíduos, em conformidade com as legislações ambientais
vigentes.

___________________________________________________________________________________________________

Relatório de Gestão - BB Administradora de Consórcios S.A. – 2013

BB Administradora de Consórcios S.A.
Prestação de Contas – Exercício de 2013
Relatório de Gestão
Cartuchos de toner vazios são devolvidos pelas dependências usuárias aos almoxarifados do BB via malote interno,
para posterior recondicionamento desses materiais.
Questão 9:
O BB é instituição integrante da administração pública indireta, sendo que o artigo 16 do Decreto nº 7746/2012 é
aplicável apenas à administração pública federal direta, autárquica e fundacional e às empresas estatais dependentes.
Questão 10:
Nas aquisições de bens/produtos o BB utiliza e/ou elabora especificações técnicas detalhadas, observando-se sempre
os aspectos de qualidade e durabilidade, tanto do produto acabado quanto dos insumos utilizados em sua
fabricação/confecção. Para alguns itens, como material de expediente e mobiliário, nos processos de aquisição é
exigido dos fornecedores a apresentação prévia de amostras para análise de qualidade e observância às
especificações. Caso os itens sejam reprovados nessa análise, não se formaliza o contrato. Em itens como material de
expediente, além da análise prévia à contratação, o BB realiza análise também na entrega e aqueles reprovados são
devolvidos para substituição.
Para os equipamentos de ar condicionado, no-breaks e baterias, os editais para aquisição estabelecem garantias
contratuais contra defeitos que tais equipamentos venham a apresentar pelo período que varia de 1 a 3 anos conforme
o tipo de equipamento.
Relativamente aos itens no-breaks e lâmpada fluorescente tubular LED, as instruções e editais preveem que os
materiais fornecidos sejam submetidos a testes e ensaios realizados em laboratórios independentes conforme normas
ABNT para homologação antes do aceite dos mesmos.
Questão 11:
Os programas Procen e Purágua, como descritos no item 5, são de caráter permanente e enfatizam que o uso racional
da energia elétrica e água nas dependências do BB é uma responsabilidade de todos os segmentos corporativos,
abrangendo ações técnicas e comportamentais.
Dentre as ações técnicas permanentes, estão a edição de instruções normativas pelo corpo técnico de engenheiros e
arquitetos do BB, que contemplam especificações técnicas para elaboração de projetos executivos, padronizados
para toda a rede de dependências. Viabilizam a contratação de obras e serviços de engenharia com foco na
ecoeficiência (economia de energia e água), por meio da utilização de tecnologias de maior eficiência (luminárias
eficientes, torneiras com dispositivo de fechamento automático, entre outras).
Foram desenvolvidas duas experiências de construção de “agências verdes”, sendo uma em Pirituba (SP), e outra em
Messejana (CE). A construção dessas agências seguiu o rigoroso padrão de certificação Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED), do United States Green Building Council (USGBC), que dentre outras
características, estabelece parâmetros de excelência no uso de energia e água e no conceito de design para
edificações sustentáveis.
Esse piloto teve como objetivo contemplar, em sua infraestrutura predial e em seu funcionamento, novos processos
construtivos, materiais de baixo impacto ecológico, medidas de otimização e economia na sua atividade, com
preocupação de atender a requisitos ambientais. Da avaliação dos itens aplicados nesse piloto, estão sendo
implementadas algumas iniciativas que alcançarão grande escala com a sua incorporação nas obras em execução em
todos os imóveis do Banco (Ex: Telhados Verdes - aproveitamento de águas pluviais, especificação de revestimentos
com composição de materiais reciclados, etc.).
Em setembro/2012, a agência de Pirituba (SP) recebeu o certificado Leed Gold da USGBC, sendo naquele momento,
a única agência bancária a receber tal certificado no país.
A especificação técnica adotada para aquisição de mobiliário das dependências do BB contempla a exigência de
madeira certificada (Cerflor ou FSC). Da mesma forma, para os equipamentos de uso e sistema de ar condicionado,
o BB especifica os mais eficientes do ponto de vista energético (selo Procel).
Questão 12:
O Programa Coleta Seletiva BB integra o Programa de Ecoeficiência do Banco do Brasil e consiste na mobilização
dos funcionários e colaboradores para o correto descarte dos resíduos gerados durante o processo produtivo e seu
encaminhamento para cooperativas/associações de catadores de materiais recicláveis. Atua em cumprimento ao
Decreto Federal 5.940/06 que "institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da
administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas de
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catadores de materiais recicláveis".
O Programa foi lançado em 2008 e, até a presente data, a coleta seletiva foi implementada em 668 dependências,
sendo que em outras 1.952 dependências o processo encontra-se em fase de implementação. A previsão é de que até
2016 sejam contempladas todas as dependências do BB nos municípios onde houver coleta seletiva pública
implementada e/ou presença de associações/cooperativas de catadores de materiais recicláveis formalmente
estabelecidas.
A metodologia aplicável e proposta de manejo de resíduos seguem os critérios a seguir:
Redução: promover o conceito do consumo consciente para mitigar o volume de resíduos gerados, por meio de
campanhas de educação ambiental junto ao público interno;
Reutilização: incentivar o reuso de resíduos possíveis de reaproveitamento, priorizando a doação destes às
associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis habilitadas em conformidade com o Decreto Federal
nº 5.940/06;
Reciclagem: exige um processo transformador por meio do qual a partir do resíduo reciclável coletado seletivamente
fabrica-se um novo produto. Os resíduos gerados no BB têm como destino as associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis habilitadas em conformidade com o Decreto Federal nº 5.940/06;
Disposição final: os resíduos não recicláveis deverão ter destinação ambientalmente apropriada, através da coleta
pública do município.
Os resíduos recicláveis descartados são gerenciados por sistema específico, no qual as dependências registram os
resíduos por tipo, forma de armazenamento e destinação, com periodicidade mensal.
Os resíduos não recicláveis são excluídos do monitoramento, considerando que representam uma parcela
insignificante do montante de resíduos gerados pela Instituição.
O processo de destinação dos resíduos às associações/cooperativas de catadores de materiais recicláveis se dá
mediante o credenciamento das entidades habilitadas, conforme estabelecido no Decreto nº 5940/2006, Art. 3°:
“estarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública
federal direta e indireta as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis que atenderem aos
seguintes requisitos:
I - estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores de materiais recicláveis que tenham a catação como
única fonte de renda;
II - não possuam fins lucrativos;
III - possuam infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos recicláveis descartados; e
IV - apresentem o sistema de rateio entre os associados e cooperados”.
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto
da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da
UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da
UJ.
Fonte: Banco do Brasil/ Dinop e UDS
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Exercício encerrado em 31.12.2013

Relatório da Administração

BB, encerrando o ano com R$ 100 milhões em vendas líquidas neste canal.
No segmento de veículos pesados e máquinas agrícolas, ressalta-se o lançamento de novos planos com ampliação do prazo para 120 meses, colocando o
BB como um dos poucos entre os principais bancos do País a oferecer o maior prazo de vigência do segmento.

A EMPRESA
A BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A - BB Consórcios - é uma subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília (DF),
que tem por objeto principal a organização e administração de grupos de consórcio destinados a facilitar o acesso a bens móveis duráveis, bens
imóveis e serviços aos seus clientes.
Em 25.10.2011, foi assinado convênio de cessão de funcionários do Banco do Brasil S.A. para a BB Consórcios, para o exercício de funções dos
níveis Diretivo, Gerencial e outros cargos de confiança. A cessão dá-se na forma de disponibilidade sem ônus. O Banco do Brasil S.A. continua
processando a folha de pagamento dos funcionários cedidos, mediante ressarcimento mensal pela subsidiária de todos os custos decorrentes.
ATUAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
A BB Consórcios consolida-se entre as maiores administradoras de consórcios do mercado e registrou, ao final de 2013, um total de 437 mil
participantes ativos - crescimento de 9,1% em relação ao mesmo período de 2012, ocupando a 3ª posição no ranking geral das administradoras de
consórcios e a 2ª posição entre as administradoras relacionadas a instituições financeiras (Fonte: !"#$"% Bacen - Nov/2013).

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
As receitas com prestação de serviços atingiram o montante de R$ 269,4 milhões e o lucro, no ano, chegou a R$ 145,6 milhões.
INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS
Em 2013, a BB Consórcios lançou planos voltados à preservação do meio ambiente por meio de planos para aquisição de bens não poluentes, a
partir de cartas de crédito de bicicleta elétrica, em incentivo à comercialização de produtos voltados à sustentabilidade. Iniciativa inédita no portfólio
de produtos da Administradora.
CENÁRIO ECONÔMICO – MERCADO CONSÓRCIOS
De janeiro a novembro de 2013, conforme dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios – ABAC, o mercado de consórcios
movimentou R$ 74,6 bilhões em volume de negócios. Crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período em 2012.

Destaque para a carteira no segmento de automóveis que apresentou evolução de 10,0%, representada por 406 mil participantes ativos, frente aos
369 mil no mesmo período de 2012, posicionando-se como a 2ª maior administradora do mercado neste segmento (Fonte&' !"#$"% Bacen - Nov/2013).

Ainda segundo a ABAC, o número de vendas de novas cotas registrou 2,29 milhões, contribuindo para o aumento na quantidade de participantes
ativos, que somou 5,64 milhões. Crescimento de 10% comparado aos 5,13 milhões de participantes verificados em novembro do ano passado.

Durante o ano, foram comercializadas 102 mil novas cotas de consórcio, que representaram R$ 2,9 bilhões em volume de negócios. No período,
somam-se 89 mil clientes contemplados, que representaram R$ 2,5 bilhões em cartas de crédito.

Os números levantados pela ABAC apontam que, cada vez mais, os consumidores estão planejando a compra de bens ou serviços por meio do
consórcio. Atitude que reforça a percepção de novos crescimentos do setor baseados na demanda de clientes por custo menor, disciplina financeira
adequada ao orçamento pessoal ou familiar e ampliação patrimonial e de consumo.

A carteira apresenta 97,4% de sua composição nas modalidades de automóveis (92,8%), imóveis (3,4%) e veículos pesados (1,2%). Resultado da
estratégia comercial com foco nos segmentos de tíquetes mais elevados aderente a atuação dos demais bancos.

AUDITORIA INDEPENDENTE

A BB Consórcios apresentou (! #)*'+,! ) de 7,6%, considerando todos os segmentos de consórcio. Em automóveis, o +,! ) apresentado é 17%
(Fonte: Bacen - Nov/2013).

No período, a KPMG Auditores Independentes não prestou outros serviços à BB Consórcios, a não ser os relacionados à auditoria externa.

AÇÕES ESTRATÉGICAS

Agradecemos aos nossos clientes e fornecedores pela confiança e credibilidade dispensada e aos nossos colaboradores pelo apoio, dedicação e
profissionalismo que contribuíram para os resultados obtidos.

Em 2013, a BB Consórcios ampliou o canal de distribuição e vendas dos produtos de consórcios por meio da atuação dos Correspondentes Mais

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Demonstrações Contábeis
Em milhares de Reais

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

31.12.2013

ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades
!"#$%&'()*+,-(./,%,$(#.%)*0(*1#23#0(4
Aplicações em operações compromissadas
5#-3"6)*(*7%"6.()*869#"#:.#6)*(*+,)-.3;(,-6)*<#,%,$(#.6)*=(.#>%-#>6)*
Carteira própria
?3-.6)*@.A0#-6)
!"#$%&'( )(*)+,-+'(
Diversos
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)

31.12.2012

254.347

164.568

(Nota 4)

148

90

(Nota 5.a)

220.099
220.099

143.115
143.115

(Nota 6.a)

28.520
28.520

16.343
16.343

(Nota 7.a)
(Nota 7.b)
(Nota 7.c)

5.580
-5.580
--

5.020
496
5.310
(786)

PASSIVO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31.12.2013

31.12.2012

PASSIVO CIRCULANTE

99.266

66.029

?3-.%)*?9.#B%&'()*

99.266

66.029

Sociais e estatutárias

(Nota 10.c)

72.615

Fiscais e previdenciárias

(Nota 8.a)

9.650

8.667

Diversas

(Nota 8.b)

17.001

19.318

155.094

98.539

98.539

49.960

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social

(Nota 10.a)

ATIVO NÃO CIRCULANTE

13

--

Capital de domiciliados no país

*+;69#"#4%06*
Móveis e equipamentos de uso
( - ) Depreciação acumulada de móveis e equipamentos de uso

13
14
(1)

----

C()(.>%*0(*13$.6)

TOTAL DO ATIVO

254.360

164.568

98.539

49.960

56.555

48.579

254.360

164.568

(Nota 10.b)

TOTAL DO PASSIVO

38.044

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
2º Sem/2013

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

(Nota 6.b)

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS
Receitas de prestação de serviços
Despesas de pessoal
Outras despesas administrativas
Despesas tributárias
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais

(Nota 9.a)
(Nota 9.b)
(Nota 9.c)
(Nota 11.c)
(Nota 9.d)
(Nota 9.e)

RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
LUCRO LÍQUIDO
LUCRO POR AÇÃO
Número de ações
Lucro por ação em (R$)

(Nota 11.a)

Exerc/2013

Exerc/2012

10.310
10.310

16.169
16.169

12.035
12.035

786
786

786
786

---

11.096

16.955

12.035

104.554
140.330
(4.588)
(3.154)
(19.542)
1.447
(9.939)

203.647
269.466
(7.783)
(5.672)
(37.456)
2.854
(17.762)

193.511
253.140
(6.135)
(2.659)
(35.050)
176
(15.961)

115.650

220.602

205.546

115.650

220.602

205.546

(39.213)

(75.007)

(69.659)

76.437

145.595

135.887

14.100
5.421

14.100
10.326

14.100
9.637

FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES
13$.6*%,-()*06*+;!6)-6*0(*C(,0%*(*@6,-.#93#&D6*E6$#%"
F3)-()*%6*13$.6*%,-()*06)*+;!6)-6)
Despesas com provisões para passivos contingentes
13$.6*%F3)-%06*%,-()*06*+;!6)-6*0(*C(,0%*(*@6,-.#93#&D6*E6$#%"*
Variações Patrimoniais
./01)2&'3 4)$056' )1 7*8%+759)( %2&)"-272+)%"7( $) 8%:0%$);
(Aumento) Redução em títulos e valores mobiliários
(Aumento) Redução em outros créditos
Imposto de renda e contribuição social pagos
(Redução) Aumento em outras obrigações
CAIXA GERADO/(UTILIZADO) PELAS OPERAÇÕES
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado
CAIXA GERADO/(UTILIZADO) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Dividendos pagos
CAIXA GERADO/(UTILIZADO) PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

115.650
556
556
116.206
(99.481)
(37.683)
(14.222)
21.890
(46.643)
(22.823)
16.725

220.602
731
731
221.333
(166.176)
(76.984)
(12.177)
(311)
(73.674)
(3.030)
55.157

205.546
266
266
205.812
(116.654)
(18.019)
(4.164)
(4)
(96.995)
2.528
89.158

(13)
(13)

(13)
(13)

(16.655)
(16.655)

(55.086)
(55.086)

57
91
148
57

7%.#%&D6*1G23#0%*0(*@%#H%*(*I23#>%"(,-()*0(*@%#H%
Início do período
Fim do período
3;(,-6JKC(03&D6L*0(*@%#H%*(*I23#>%"(,-()*0(*@%#H%

58
90
148
58

--(89.361)
(89.361)
(203)
293
90
(203)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EVENTOS
Saldos em 31.12.2011
Aumento de Capital - AGE de 16.12.2011
Aumento de Capital - AGE de 28.06.2012
Aumento de Capital - AGE de 28.06.2012
Lucro líquido do período
Destinações:
Reservas
Dividendos (R$ 6.192,13 por ação)
Saldos em 31.12.2012
83-%&'()*06*M(.G606
Saldos em 30.06.2013
Aumento de Capital - AGE de 25.06.2013
Lucro líquido do período
Destinações:
Reservas
Dividendos (R$ 5.150,00 por ação)
Saldos em 31.12.2013
83-%&'()*06*M(.G606
Saldos em 31.12.2012
Aumento de Capital - AGE de 25.06.2013
Aumento de Capital - AGE de 25.06.2013
Lucro líquido do período
Destinações:
Reservas
Dividendos (R$ 6.314,89 por ação)
Saldos em 31.12.2013
83-%&'()*06*M(.G606
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(Nota 10.c)

(Nota 10.c)

(Nota 10.a)
(Nota 10.a)

(Nota 10.c)

ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades

*13$.6)*63

3;(,-6*0(
Capital
10.343
(10.343)
25.517
(25.517)
--

--49.960
35.860
49.960
48.579
--

---(10.343)
48.579
(48.579)
--

6.794
-6.794
1.905
3.458
---

41.785
-41.785
21.157
49.275
---

(48.579)
(87.308)
----76.437

-(87.308)
98.539
48.579
151.272
-76.437

--98.539
48.579
49.960
-48.579
--

---(48.579)
-48.579
(48.579)
--

3.822
-7.280
3.822
6.794
(6.794)
---

--49.275
-41.785
(41.785)
---

(3.822)
(72.615)
-----145.595

-(72.615)
155.094
3.822
98.539
--145.595

--98.539
48.579

-----

7.280
-7.280
486

49.275
-49.275
7.490

(56.555)
(89.040)
---

-(89.040)
155.094
56.555

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DE CONSÓRCIO CONSOLIDADA
ATIVO

RESERVAS DE
LUCROS

Capital
*C(%"#4%06
14.100
10.343
-25.517
--

31.12.2013

31.12.2012

3.632.451

2.739.519

1.440

184

Aplicações Financeiras

1.285.779

878.043

?3-.6)*@.A0#-6)
*=#.(#-6)*F3,-6*%*$6,)6.$#%06)*$6,-(;!"%06)
Normais
Em atraso
Em cobrança judicial

2.345.232
2.345.232
2.330.242
14.792
198

1.861.292
1.861.292
1.853.351
7.439
502

COMPENSAÇÃO

14.236.349

14.534.353

Previsão mensal de recursos a receber de consorciados
Contribuições devidas ao grupo
Consorciados - bens a contemplar
TOTAL DO ATIVO

160.351
7.357.910
6.718.088
17.868.800

138.854
7.454.133
6.941.366
17.273.872

*C()(.>%
*1(B%"
4.889
-(4.889)
---

C()(.>%
I)-%-3-:.#%
20.628
-(20.628)
---

PASSIVO

*KM.(F3G46)L
* $3;3"%06)
----135.887

Total
49.960
---135.887

31.12.2013

31.12.2012

3.632.451
3.632.451
1.883.899
24.186
1.077.212
365.490
281.664

2.739.519
2.739.519
1.558.126
15.550
714.426
249.074
202.343

COMPENSAÇÃO

14.236.349

14.534.353

Recursos mensais a receber de consorciados
Obrigações do grupo por contribuições
Obrigações por futuras contemplações
TOTAL DO PASSIVO

160.351
7.357.910
6.718.088
17.868.800

138.854
7.454.133
6.941.366
17.273.872

PASSIVO CIRCULANTE
?3-.%)*?9.#B%&'()
Obrigações com consorciados
Valores a repassar
Obrigações por contemplações a entregar
Recursos a devolver a consorciados
Recursos do grupo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES DE GRUPOS CONSOLIDADA
2º Sem/2013

Exerc/2013

Exerc/2012

DISPONIBILIDADES (início do período)
Depósitos bancários
/*8%+759)( -272+)%"7( $' <"0*'
/*8%+759)( -272+)%"7( =%2+087$7( 7 +'2&)1*8756'

1.058.226
1.609
172.743
883.874

878.227
184
163.617
714.426

724.330
2.123
159.500
562.707

(+) RECURSOS COLETADOS
Contribuições para aquisição de bens
Taxa de administração
Contribuições ao fundo de reserva
4)2$%1)2&'( $) 7*8%+759)( -272+)%"7(
Multas e juros moratórios
Prêmios de seguro
Custas judiciais
Reembolso de despesas de registro
Outros

1.563.471
1.264.674
140.380
46.062
40.419
3.344
24.015
53
5.008
39.516

2.984.771
2.431.410
269.997
88.817
66.579
6.311
48.187
63
9.176
64.231

2.757.949
2.255.811
250.694
84.309
48.323
4.756
46.882
40
8.618
58.516

(-) RECURSOS UTILIZADOS
Aquisição de bens.
Taxa de administração
Multas e juros moratórios
Prêmios de seguro
Custas judiciais
Devolução a consorciados desligados
Despesas de registro de contrato
Outros

1.334.478
1.089.155
138.655
1.675
20.031
239
10.961
4.935
68.827

2.575.779
2.101.929
266.300
3.157
40.996
257
30.894
9.278
122.968

2.604.052
2.107.836
249.308
2.380
44.836
184
57.686
7.928
133.894

=+EM?N+O+1+= =IE*K/,%"*06*!(.G606L
Depósitos bancários
/*8%+759)( -272+)%"7( $' <"0*'
/*8%+759)( -272+)%"7( =%2+087$7( 7 +'2&)1*8756'

1.287.219
1.440
208.567
1.077.212

1.287.219
1.440
208.567
1.077.212

878.227
184
163.617
714.426

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Exercício encerrado em 31.12.2013

N6-%)*IH!"#$%-#>%)

8 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

I – ADMINISTRADORA

%L*<#)$%#)*(*M.(>#0(,$#:.#%)
31.12.2013
6.329
3.317
4
9.650

R$ mil
31.12.2012
5.691
2.973
3
8.667

31.12.2013
10.189
3.070
1.918
1.824
17.001

R$ mil
31.12.2012
14.499
2.335
1.391
1.093
19.318

2º Sem/2013
136.739
1.916
1.675
140.330

Exerc/2013
262.548
3.750
3.168
269.466

R$ mil
Exerc/2012
248.985
1.613
2.542
253.140

2º Sem/2013
(2.879)
(1.272)
(325)
(91)
(21)
(4.588)

Exerc/2013
(4.836)
(2.168)
(572)
(177)
(30)
(7.783)

R$ mil
Exerc/2012
(3.849)
(1.705)
(402)
(167)
(12)
(6.135)

2º Sem/2013
(1.429)
(334)
(278)
(410)
(300)
(58)
(10)
(31)
(18)
(17)
(269)
(3.154)

Exerc/2013
(2.881)
(673)
(584)
(518)
(300)
(116)
(60)
(64)
(18)
(35)
(423)
(5.672)

R$ mil
Exerc/2012
(1.717)
(17)
(68)
(182)
(280)
(68)
(47)
(104)
(17)
(7)
(152)
(2.659)

2º Sem/2013
1.359
66
19
3
1.447

Exerc/2013
2.596
222
33
3
2.854

R$ mil
Exerc/2012
--23
153
176

P*Q* *OO*@6,)R.$#6)*(*)3%)*?!(.%&'()
A BB Administradora de Consórcios S.A., BB Consórcios, é uma subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., constituída em 12 de dezembro de 2003
e sua sede está localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 2, bloco C, Lote 115, 5º andar, Edifício Paulo Sarasate, Asa Sul, Brasília-DF. Tem por objeto
a administração de grupos de consórcios destinados a facilitar o acesso a bens ou conjunto de bens móveis duráveis, bens imóveis e serviços aos
seus clientes – incluindo pessoas físicas de baixa renda e microempresários – e a prática de todas as operações permitidas pelas disposições legais
e regulamentares às administradoras de consórcios. O primeiro grupo de consórcio foi formado em abril de 2004.

Impostos e contribuições sobre lucros
Impostos e contribuições a recolher
Provisão para riscos fiscais (Nota 14.a)
Total

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9L*=#>(.)%)

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações, com observância às
2'"17( ) %2(&"059)( $' >72+' !)2&"78 $' >"7(%8 .>7+)23? )(*)+,-+7( *7"7 7 7&%=%$7$) $) +'2(@"+%'A
A elaboração das demonstrações, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às administradoras de consórcios, requer que
7 /$1%2%(&"756' 0() $) B08<71)2&' 27 $)&)"1%2756' ) ")<%(&"' $) )(&%17&%=7( +'2&CD)%(? :072$' E'" ' +7('A /&%='( ) *7((%='( (%<2%-+7&%='( (0B)%&'(
7 )((7( )(&%17&%=7( ) *")1%((7( %2+80)1F '( 7&%='( -(+7%( $%E)"%$'(? 7( 72&)+%*759)( $) G1*'(&' $) 4)2$7 ) !'2&"%D0%56' H'+%78? *"'=%(6' *7"7 7(
$)172$7( +,=)%(? =78'"%;756' $) %2(&"01)2&'( -272+)%"'( ) '0&"7( *"'=%(9)(A I( =78'")( $)-2%&%='( $7( &"72(759)( )2='8=)2$' )((7( )(&%17&%=7(
somente são conhecidos por ocasião da sua liquidação.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), emite normas e interpretações contábeis, alinhadas às normas internacionais de contabilidade. O
Bacen recepcionou os seguintes pronunciamentos, observáveis integralmente pela BB Consórcios, quando aplicável: CPC 00 – Pronunciamento
Conceitual Básico, CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, CPC 05 - Divulgação
('D") J7"&)( 4)87+%'27$7(? !J! KL M J7<71)2&' >7()7$' )1 /59)(? !J! NO M J'8,&%+7( !'2&CD)%(? P0$7257( $) Q(&%17&%=7 ) 4)&%-+756' $) Q""'?
CPC 24 – Evento Subsequente e CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

Obrigações por recursos de consórcios – grupos encerrados(1)
Credores diversos – grupos encerrados(2)
Valores a pagar a sociedades ligadas (Nota 12)
Provisão para passivos contingentes (Nota 14.a)
Total
(1) Refere-se a valores devidos a consorciados ainda pendentes de pagamento.
(2) Valores relativos a grupos encerrados – recursos não distribuídos.
9 – OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
%L*C($(#-%)*0(*M.()-%&D6*0(*E(.>#&6)*

As demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 26.02.2014.
3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
%L* !3.%&D6*06*C()3"-%06
Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apuração do resultado do período a que pertencem
e, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente de recebimento ou pagamento. As operações formalizadas com encargos
-272+)%"'( *@(R-S7$'( (6' 7&078%;7$'( *)8' +"%&#"%' - .' !*!' /$)0' com base na variação dos respectivos indexadores pactuados, e as operações
+'1 )2+7"<'( -272+)%"'( *"#R-S7$'( )(&6' ")<%(&"7$7( *)8' =78'" $) ")(<7&)? ")&%-+7$' *'" +'2&7 $) ")2$7( 7 7*"'*"%7" '0 $)(*)(7( 7 7*"'*"%7"
correspondentes ao período futuro.
As taxas de administração dos grupos de consórcios são escrituradas na administradora por ocasião de seu efetivo recebimento, quando é apropriada
como receita.
9L*@%#H%*(*I23#>%"(,-()*0(*@%#H%
Caixa e equivalentes de caixa estão representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações no mercado aberto, com prazos originais na
$7&7 $7 )E)&%=7 7*8%+756' %<07%( '0 %2E)"%'")( 7 TL $%7(? (0B)%&7( 7 %2(%<2%-+72&) "%(+' $) 10$7257 $) =78'")( ) 8%1%&)( .U'&7 V3A
$L* !"#$%&'()*+,-(.S#,%,$(#.%)*0(*1#23#0(4
/( 7*8%+759)( %2&)"-272+)%"7( $) 8%:0%$); (6' ")<%(&"7$7( *)8' =78'" $) 7*8%+756' '0 7:0%(%56'? 7+")(+%$' $'( ")2$%1)2&'( 70E)"%$'( 7&# 7 $7&7 $'
balanço e ajustados por provisão para perdas, quando aplicável (Nota 5).

Taxas de administração de consórcios
Taxa de cessão
Multas e juros recebidos
Total
b) Despesas de Pessoal

Proventos
Encargos sociais
Benefícios
Honorários de conselheiros
Treinamento
Total
$L*?3-.%)*=()!()%)* 0;#,#)-.%-#>%)*

0L*5G-3"6)*(*7%"6.()*869#"#:.#6)*T*578
Os títulos e valores mobiliários adquiridos para formação de carteira própria são registrados pelo valor efetivamente pago, inclusive corretagens e
)1'801)2&'(? ) () +87((%-+71 )1 E0256' $7 %2&)256' $7 )1*")(7? )1 &"W( +7&)<'"%7( $%(&%2&7(? +'2E'"1) !%"+087" >7+)2 2X OALYZ[NLLK .U'&7 Y3F
Títulos para Negociação: títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem negociados ativa e frequentemente, ajustados mensalmente
pelo valor de mercado. Suas valorizações e desvalorizações são registradas, respectivamente, em contas de receitas e despesas do período;
Títulos Disponíveis para Venda: títulos e valores mobiliários que poderão ser negociados a qualquer tempo, porém não são adquiridos com o
propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São ajustados mensalmente ao valor de mercado e suas valorizações e desvalorizações
registradas, líquidas dos efeitos tributários, em conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial no Patrimônio Líquido; e
Títulos Mantidos até o VencimentoF &,&08'( ) =78'")( 1'D%8%C"%'( :0) 7 >> !'2(@"+%'( &)1 ) $%(*9) $) +7*7+%$7$) -272+)%"7 ) %2&)256' *7"7 172&)"
7&# ' =)2+%1)2&'A Q(()( &,&08'( 26' (6' 7B0(&7$'( *)8' =78'" $) 1)"+7$'A / +7*7+%$7$) -272+)%"7 )(&C 71*7"7$7 )1 *"'B)56' $) \0S' $) +7%S7 :0)
desconsidera a possibilidade de venda desses títulos.
/ 1)&'$'8'<%7 $) 7B0(&) 7 =78'" $) 1)"+7$' $'( &,&08'( ) =78'")( 1'D%8%C"%'( E'% )(&7D)8)+%$7 +'1 'D()"=]2+%7 7 +"%&#"%'( +'2(%(&)2&)( ) =)"%-+C=)%(? :0)
8)=71 )1 +'2(%$)"756' ' *")5' 1#$%' $) 2)<'+%756' 27 $7&7 $7 7*0"756' '0? 27 E78&7 $)(()? ' =78'" $) %2(&"01)2&'( -272+)%"'( (%1%87")( '0 ' =78'"
líquido provável de realização obtido com a utilização de metodologias de apuração de valor presente aderentes aos preços praticados no período.
I( ")2$%1)2&'( 'D&%$'( *)8'( &,&08'( ) =78'")( 1'D%8%C"%'(? %2$)*)2$)2&) $) +'1' )(&6' +87((%-+7$'(? (6' 7*"'*"%7$'( - .' !*!' /$), observando
' ")<%1) $) +'1*)&W2+%7 7&# 7 $7&7 $' =)2+%1)2&' '0 $7 =)2$7 $)-2%&%=7? *)8' 1#&'$' )S*'2)2+%78 '0 8%2)7"? +'1 D7() 27( (07( +8C0(087( $)
")102)"756' ) 27 &7S7 $) 7:0%(%56' $%(&"%D0,$7 2' *"7;' $) \0W2+%7? ")+'2^)+%$'( $%")&71)2&) 2' ")(08&7$' $' *)",'$'A
/( *)"$7( +'1 &,&08'( +87((%-+7$'( +'1' $%(*'2,=)%( *7"7 =)2$7 ) +'1' 172&%$'( 7&# ' =)2+%1)2&'? :0) 26' &)2^71 +7"C&)" $) *)"$7( &)1*'"C"%7(?
são reconhecidas diretamente no resultado do período e passam a compor a nova base de custo do ativo.
Quando da alienação, a diferença apurada entre o valor da venda e o custo de aquisição atualizado pelos rendimentos é considerada como resultado
da transação, sendo contabilizada na data da operação como lucros ou prejuízos com títulos e valores mobiliários.
(L*M.6>#)D6*!%.%*?3-.6)*@.A0#-6)
/( *"'=%(9)( *7"7 '0&"'( +"#$%&'( (6' +'2(&%&0,$7( )1 1'2&72&) B08<7$' (0-+%)2&) _ +'D)"&0"7 $) "%(+'( $'( +"#$%&'( 7 ")+)D)"? 'D()"=72$' ' =78'"
de mercado. A BB Consórcios não possui saldo de provisão para outros créditos em 31.12.2013.
SL*5.#93-6)
Os tributos são apurados com base nas alíquotas demonstradas no quadro a seguir:
5.#93-6
Imposto de Renda (15% + adicional de 10%)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

"G236-%
25%
9%
1,65%
7,6%
5%

I( 7&%='( -(+7%( $%E)"%$'( .+"#$%&'( &"%D0&C"%'(3 ) '( *7((%='( -(+7%( $%E)"%$'( (6' +'2(&%&0,$'( *)87 7*8%+756' $7( 78,:0'&7( =%<)2&)( $'( &"%D0&'( ('D")
(07( ")(*)+&%=7( D7()(A J7"7 +'2(&%&0%56'? 1720&)256' ) D7%S7 $'( 7&%='( -(+7%( $%E)"%$'( (6' 'D()"=7$'( '( +"%&#"%'( )(&7D)8)+%$'( *)87 4)('8056'
CMN n.º 3.059/2002, alterada pela Resolução CMN n.º 3.355/2006, e estão suportados por estudo de capacidade de realização.
BL*C(03&D6*%6*7%"6.*C($3!(.:>("*0(* -#>6)*,D6*<#,%,$(#.6)*Q*+;!%.#0%0(*
/ >> !'2(@"+%'( 7=78%7? +'1 D7() )1 E'2&)( %2&)"27( ) )S&)"27( $) %2E'"1756'? () ^C 78<017 %2$%+756' $) :0) 01 7&%=' 26' -272+)%"' *'((7 &)"
sofrido desvalorização. Se houver indicação de desvalorização, a BB Consórcios estima o valor recuperável do ativo, que é o maior entre: i) seu valor
justo menos os custos para vendê-lo; e ii) o seu valor em uso.
U' 1,2%1' 720781)2&)? *7"7 7 ")78%;756' $' &)(&) $) %1*7"%$7$)? 7 >> !'2(@"+%'( )87D'"7 )(&0$' *7"7 =)"%-+7" () )S%(&) %2$%+756' $) $)(=78'"%;756'
$) 7&%='( 78+7257$'( *)8' !J! LK? ()<02$' +"%&#"%'( &#+2%+'( $)-2%$'( *)87 /$1%2%(&"756'A
Se o valor recuperável do ativo for menor que o seu valor contábil, o valor contábil do ativo é reduzido ao seu valor recuperável por meio de uma
provisão para perda por imparidade, que é reconhecida na Demonstração do Resultado.
UL*M.6>#)'()V* -#>6)*(*M%))#>6)*@6,-#,B(,-()*(*?9.#B%&'()*1(B%#)
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios
$)-2%$'( *)8' !J! N` M J"'=%(9)(? /&%='( !'2&%2<)2&)( ) J7((%='( !'2&%2<)2&)(? 7*"'=7$' *)87 !%"+087" !PU 2a OAZNO[NLLTA
Os ativos contingentes são reconhecidos nas demonstrações contábeis somente quando da existência de evidências que propiciem a garantia de
(07 ")78%;756'? 0(0781)2&) ")*")()2&7$' *)8' &"]2(%&' )1 B08<7$' $7 756' ) *)87 +'2-"1756' $7 +7*7+%$7$) $) (07 ")+0*)"756' *'" ")+)D%1)2&'
ou compensação por outro exigível.
Os passivos contingentes são reconhecidos nas demonstrações contábeis quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da Administração,
for considerado provável (Nota 14.a) o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação
$7( 'D"%<759)( ) :072$' '( 1'2&72&)( )2='8=%$'( E'")1 1)2(0"C=)%( +'1 (0-+%)2&) ()<0"7257? ()2$' :072&%-+7$'( :072$' $7 +%&756'[2'&%-+756'
judicial e revisados mensalmente.
Considera-se o valor indenizatório pretendido, o valor provável de condenação, provas apresentadas e provas produzidas nos autos, jurisprudência sobre
7 17&#"%7? (0D(,$%'( EC&%+'( 8)=72&7$'(? $)+%(9)( B0$%+%7%( :0) =%)")1 7 ()" *"'E)"%$7( 27 756'? +87((%-+756' ) <"70 $) "%(+' $) *)"$7 $7 756' B0$%+%78A
I( *7((%='( +'2&%2<)2&)( +87((%-+7$'( +'1' *)"$7( *'((,=)%( 26' (6' ")+'2^)+%$'( 27( $)1'2(&"759)( +'2&CD)%(? $)=)2$' ()" 7*)27( $%=08<7$'(
27( 2'&7( )S*8%+7&%=7( .U'&7 KVAD3? ) '( +87((%-+7$'( +'1' ")1'&'( 26' "):0)")1 *"'=%(6' ) 2)1 $%=08<756'A
/( 'D"%<759)( 8)<7%( .-(+7%( ) *")=%$)2+%C"%7(3 (6' $)"%=7$7( $) 'D"%<759)( &"%D0&C"%7( *")=%(&7( 27 8)<%(8756'? %2$)*)2$)2&)1)2&) $7 *"'D7D%8%$7$)
de sucesso de processos judiciais em andamento, que têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis.
#L*86(0%*<3,$#6,%"
A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis da BB Consórcios é o Real (R$).
j) Gerenciamento de Riscos
A Administração da BB Consórcios adota política conservadora no seu processo de gerenciamento de riscos. As disponibilidades e as aplicações
-272+)%"7( (6' ")78%;7$7( +'1 ' ()0 +'2&"'87$'"? ' :0) 1%2%1%;7 ' "%(+' $) +"#$%&' $'( 7&%='( $7 Q1*")(7? D)1 +'1' *"'*'"+%'27 ' 78%2^71)2&' _(
políticas de gerenciamento de riscos adotadas pelo conglomerado Banco do Brasil.
4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
31.12.2013
148
148

Disponibilidades
Total

R$ mil
31.12.2012
90
90

Processamento de dados
Promoções e relações públicas
Comunicações
Alugueis
Contribuições filantrópicas
Viagem
Serviços de terceiros
Publicações
Água, energia e gás
Material de expediente
Outras
Total
0L*?3-.%)*C($(#-%)*?!(.%$#6,%#)

Taxa de permanência
Reversão de passivos contingentes
Variação monetária ativa
Recuperação de encargos e despesas
Total
(L*?3-.%)*=()!()%)*?!(.%$#6,%#)

2º Sem/2013
Exerc/2013
Suporte operacional
(3.337)
(6.951)
Taxas e tarifas bancárias
(2.244)
(3.967)
Ressarcimento de encargos e despesas ao BB
(993)
(2.059)
Operações sem SQG/sinistros a receber(1)
(1.588)
(1.588)
Passivos contingentes
(623)
(953)
Atualização dos recursos dos consorciados
(499)
(936)
Manutenção e desenvolvimento de sistema
(387)
(643)
Variações monetárias passivas
(230)
(616)
Perdas por falhas e fraudes
(29)
(30)
Franquia de seguro quebra garantia
(3)
(13)
Aquisição de bens permanentes
(1)
(1)
Outras
(5)
(5)
Total
(9.939)
(17.762)
(1) Perdas por imparidade referentes a Operações sem Seguro Quebra de Garantia (SQG) e Sinistros a Receber.
10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social

O Capital Social de R$ 98.539 mil (R$ 49.960 mil em 31.12.2012) está dividido em 14.100 ações ordinárias, representadas na forma escritural e sem
valor nominal. O Patrimônio Líquido de R$ 155.094 mil (R$ 98.539 mil em 31.12.2012), corresponde a um valor patrimonial de R$ 10.999,57 por ação
(R$ 6.988,59 em 31.12.2012).
O aumento do Capital Social no exercício de 2013, no valor de R$ 48.579 mil, decorreu da capitalização das Reservas de Lucros (Reserva Estatutária
no valor de R$ 41.785 mil e Reserva Legal no valor de R$ 6.794 mil), aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária do Acionista, de 25.06.2013.
9L*C()(.>%)*0(*13$.6)

a) APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

b)&"7( -272+)%"7( $' &)('0"'
Total

31.12.2013
220.099
220.099

R$ mil
31.12.2012
143.115
143.115

Exerc/2013
14.825
14.825

R$ mil
Exerc/2012
10.796
10.796

Rendas de aplicações em operações compromissadas posição bancada
Total

31.12.2013
15.247
13.273
28.520

R$ mil
31.12.2012
-16.343
16.343

Exerc/2013
14.825
1.169
175
16.169

R$ mil
Exerc/2012
10.796
1.239
-12.035

6 – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
a) Carteira Própria

Renda fixa - CDB - instituição financeira ligada
Cotas de fundo de investimento - BB CP Corp 10 milhões
Total
9L*C()3"-%06*0(*?!(.%&'()*$6;*5G-3"6)*(*7%"6.()*869#"#:.#6)

4)2$7( $) 7*8%+759)( %2&)"-272+)%"7( $) 8%:0%$); .U'&7 `AD3
Rendas de aplicações em fundos de investimentos
4)2$7( $) &,&08'( $) ")2$7 -S7 R !e>
Total

2º Sem/2013
9.517
618
175
10.310

$L*=#>#0(,06)*(*=#)-.#93#&D6*06*13$.6*1G23#06
2º Sem/2013
Exerc/2013
Base de Cálculo
72.615
138.315
- Lucro líquido
76.437
145.595
- Reserva legal constituída no período
(3.822)
(7.280)
Dividendo mínimo obrigatório (25%)
(18.154)
(34.579)
Dividendo adicional
(54.461)
(54.461)
Total destinado ao acionista
(72.615)
(89.040)
Reserva estatutária
-(49.275)
Saldo do lucro líquido ajustado após as destinações
0
0
Os dividendos foram aprovados pela Diretoria e serão corrigidos monetariamente pela taxa Selic até o dia do efetivo pagamento.

Valores pendentes de recebimento – cobrança judicial
Total

31.12.2013
---

R$ mil
31.12.2012
496
496

9L*=#>(.)6)
31.12.2013
Títulos e créditos a receber
1.425
Impostos e contribuições a compensar
1.341
Devedores por depósitos em garantia (Nota 14.c)
1.327
866
Devedores diversos – País(1)
Créditos tributários (Nota 11.d)
621
Total
5.580
(1) Inclui o montante de R$ 823 mil (R$ 2.058 mil em 2012) referente a adiantamentos para encerramento de grupos de consórcios.

R$ mil
31.12.2012
1.543
360
934
2.100
373
5.310

$L*M.6>#)D6*!%.%*?3-.6)*@.A0#-6)*0(*1#23#0%&D6*=3>#06)%

Provisão para outros créditos
Total

31.12.2013
---

R$ mil
31.12.2012
(786)
(786)

R$ mil
Exerc/2012
129.093
135.887
(6.794)
(32.273)
(55.035)
(87.308)
(41.785)
0

11 – TRIBUTOS
a) Demonstração da Despesa de IR e CSLL

Valores Correntes
IR e CSLL no País
Valores Diferidos
Ativo Fiscal Diferido
Diferenças intertemporais
Total das Despesas

2º Sem/2013
(39.402)
(39.402)
189
189
189
(39.213)

Exerc/2013
(75.255)
(75.255)
248
248
248
(75.007)

R$ mil
Exerc/2012
(69.749)
(69.749)
90
90
90
(69.659)

2º Sem/2013
115.650
(39.321)
267
(18)
(540)
396
3
(39.213)

Exerc/2013
220.602
(75.005)
267
(140)
(540)
396
15
(75.007)

R$ mil
Exerc/2012
205.546
(69.886)
---185
42
(69.659)

2º Sem/2013
(6.933)
(10.357)
(2.249)
(3)
(19.542)

Exerc/2013
(13.315)
(19.831)
(4.306)
(4)
(37.456)

R$ mil
Exerc/2012
(12.530)
(18.503)
(4.017)
-(35.050)

Exercício/2013
@6,)-#-3#&D6
Baixa
350
102
350
102
350
102
257
75
93
27

R$ mil
31.12.2013
Saldo
621
621
621
456
165

9L*@6,$#"#%&D6*06)*I,$%.B6)*0(*+C*(*@E11

C()3"-%06*%,-()*06)*5.#93-6)*(*M%.-#$#!%&'()
Encargo total do IRPJ (25%) e da CSLL (9%)
Reversão de provisões operacionais
Despesas administrativas indedutíveis
Perdas permanentes – Grupos de consórcios inadimplentes
Incentivos fiscais
Outros valores
+;!6)-6*0(*C(,0%*(*@6,-.#93#&D6*E6$#%"*06*M(.G606
$L*=()!()%)*5.#93-:.#%)*

ISSQN
Cofins
PIS/Pasep
Outras
Total
0L* -#>6*<#)$%"*=#S(.#06*K@.A0#-6*5.#93-:.#6L
-#>%06

U' )S)"+,+%' $) NLKO 26' ^'0=) %2(&"01)2&'( -272+)%"'( $)"%=7&%='( )1 7D)"&'A
%L*@.A0#-6)*I)!($GS#$6)

6.794
41.785
48.579

/ 4)()"=7 Q(&7&0&C"%7 *7"7 P7"<)1 I*)"7+%'278 &)1 *'" -278%$7$) <7"72&%" 17"<)1 '*)"7+%'278 +'1*7&,=)8 +'1 ' $)()2='8=%1)2&' $7( '*)"759)(
da sociedade e é constituída em até 100% do lucro líquido, após as destinações legais, inclusive dividendos, limitada a 100% do capital social.

$L*+,)-.3;(,-6)*<#,%,$(#.6)*=(.#>%-#>6)*Q*+<=
7 – OUTROS CRÉDITOS

R$ mil
31.12.2012

7.280
49.275
56.555

/ >> !'2(@"+%'( +'2(&%&0%0 4)()"=7 b)<78 .`f ('D") ' b0+"' b,:0%$'3? *)8' 1'2&72&) $) 4g OAZNN 1%8? +'2E'"1) $)&)"1%27 ' 7"&%<' KTO $7 b)% 2Aa YAVLV[KThYA

9L*C(,0%)*0(* !"#$%&'()*+,-(.S#,%,$(#.%)*0(*1#23#0(4
2º Sem/2013
9.517
9.517

31.12.2013
C()(.>%)*0(*13$.6)*
Reserva legal
Reserva estatutária
Total

5 – APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
!'"")(*'2$)1 7 7*8%+759)( -272+)%"7( )E)&07$7( B02&' 7' >72+' $' >"7(%8 HA/A )1 '*)"759)( +'1*"'1%((7$7(? 87(&")7$7( *'" bcd? +'1 &7S7 $)
remuneração de mercado.

R$ mil
Exerc/2012
(6.946)
(3.408)
(2.208)
-(268)
(985)
(500)
(1.509)
(42)
(93)
-(2)
(15.961)

Diferenças Temporárias
Provisões passivas
56-%"*06)*@.A0#-6)*5.#93-:.#6)* -#>%06)
Imposto de renda
Contribuição social

31.12.2012
Saldo
373
373
373
274
99

IH!($-%-#>%*0(*C(%"#4%&D6*06)*@.A0#-6)*5.#93-:.#6)
/ )S*)+&7&%=7 $) ")78%;756' $'( 7&%='( -(+7%( $%E)"%$'( .+"#$%&'( &"%D0&C"%'(3 ")(*78$7R() )1 )(&0$' &#+2%+' )87D'"7$' 2' )S)"+,+%' $) NLKO? ()2$' '
valor presente apurado com base na taxa média de captação para o período de apuração.
R$ mil
31.12.2013
Em 2014
Em 2015
Em 2016
Em 2017
Em 2018
A partir de 2019
Total

Valor Nominal
6
60
106
85
69
295
621

Valor Presente
6
51
81
61
46
162
407

No exercício de 2013, observou-se a realização de créditos tributários na BB Consórcios S.A. no montante de R$ 107 mil, correspondente a 243,2%
da respectiva projeção para o período de 2013, que constava no estudo técnico elaborado em 31.12.2012 (R$ 44 mil).
12 – PARTES RELACIONADAS
Os custos com a remuneração e benefícios de curto prazo atribuídos ao Conselho Fiscal da BB Consórcios foram de R$ 177 mil (R$ 167 mil em 2012).

BB Administradora de Consórcios S.A.
Setor Bancário Sul - Brasília-DF - CNPJ 06.043.050/0001-32

Exercício encerrado em 31.12.2013

/ >> !'2(@"+%'( 26' +'2+)$) )1*"#(&%1'( 7' J)(('78 !^7=) $7 /$1%2%(&"756'? )1 +'2E'"1%$7$) +'1 7 *"'%D%56' 7 &'$7 %2(&%&0%56' -272+)%"7
estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
A BB Consórcios realiza com seu controlador Banco do Brasil S.A., transações bancárias, tais como depósitos em conta corrente (não remunerados),
'*)"759)( +'1 %2(&"01)2&'( -272+)%"'(? $)*@(%&'( ")102)"7$'( ) '*)"759)( +'1*"'1%((7$7(A iC? 7%2$7? +'2&"7&' $) *")(&756' $) ()"=%5'( )
convênio para rateio/ressarcimento de despesas e custos diretos e indiretos.
Tais transações são praticadas em condições e taxas compatíveis com as praticadas com terceiros, quando aplicável. Essas operações não envolvem
riscos anormais de recebimento.
E3;:.#6*0%)*5.%,)%&'()*$6;*M%.-()*C("%$#6,%0%)*
Saldos das operações ativas e passivas da BB Consórcios com o controlador em 31.12.2013 e 31.12.2012 e resultados no 2º semestre de 2013 e
exercícios de 2013 e 2012:

-#>6)
Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Títulos e valores mobiliários
M%))#>6)
Valores a pagar a sociedades ligadas
Outras obrigações – sociais e estatutárias
2º Sem/2013
C()3"-%06
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez
Rendas de aplicações em fundos de investimentos
Outras receitas operacionais
Rendas de títulos de renda fixa
Outras despesas operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas diversas
Variações monetárias passivas

9.517
618
88
175
(6.962)
(4.588)
(1.837)
(230)

31.12.2013

R$ mil
31.12.2012

148
220.099
28.520

90
143.115
16.343

1.918
72.615

1.391
38.044

Exerc/2013

R$ mil
Exerc/2012

14.825
1.169
258
175
(13.620)
(7.783)
(3.748)
(616)

10.796
1.239
176
-(13.062)
(6.135)
(2.001)
(1.509)

13 – REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS E ADMINISTRADORES
Em 25.10.2011, foi assinado convênio de cessão de funcionários do Banco do Brasil S.A. para a BB Consórcios, para o exercício de funções dos
2,=)%( e%")&%='? j)")2+%78 ) '0&"'( +7"<'( $) +'2-7257A / +)((6' $CR() 27 E'"17 $) $%(*'2%D%8%$7$) ()1 k20(A I >72+' $' >"7(%8 HA/A +'2&%207
processando a folha de pagamento dos funcionários cedidos, mediante ressarcimento mensal pela subsidiária de todos os custos decorrentes.
Número de Funcionários Cedidos pelo Banco do Brasil
Maior Salário
Menor Salário
Salário Médio

37
R$ 26.148,17
R$ 5.983,59
R$ 8.717,48

9L*M%))#>6)*@6,-#,B(,-()*Q*M6))G>(#)
H78$'( $'( *7((%='( +'2&%2<)2&)( +87((%-+7$'( +'1' *'((,=)%(F

$L*=(!R)#-6)*(;*W%.%,-#%*0(*C($3.)6)
Saldos dos depósitos em garantia constituídos para as contingências prováveis, possíveis e/ou remotas:

15 – OUTRAS INFORMAÇÕES
8(0#0%*M.6>#)R.#%*,X*YZ[
A Medida Provisória n.º 627 (MP 627/2013), de 11.11.2013, altera a legislação tributária federal sobre IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, em especial
com o objetivo de:
l

")='<7" ' 4)<%1) d"%D0&C"%' $) d"72(%56' .4dd3m'

l

78&)"7" 7( 2'"17( ")87&%=7( _ &"%D0&756' $'( 80+"'( $' )S&)"%'"m )

l

$%(+%*8%27" '( 7(*)+&'( &"%D0&C"%'( )1 ")8756' 7'( +"%&#"%'( ) *"'+)$%1)2&'( +'2&CD)%( $)&)"1%27$'( *)87( 8)%( KKAYOZ[Lh ) KKATVK[LT? 7(
quais buscaram criar mecanismos que possibilitassem o alinhamento das normas contábeis brasileiras às internacionais.

Considerando que a MP 627/2013 poderá sofrer alterações significativas por meio de suas propostas de emendas, a BB Consórcios aguardará a
sua conversão em Lei para uma análise conclusiva.
Entretanto, de acordo com estudos preliminares à luz do texto vigente da MP 627/2013, não se esperam impactos significativos nas demonstrações
contábeis da BB Consórcios.
II – GRUPOS DE CONSÓRCIO
1 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A BB Administradora de Consórcios S.A., BB Consórcios, obteve autorização para formar e administrar grupos de consórcio em 19.02.2004, conforme
*0D8%+7$' 2' e%C"%' I-+%78 $7 n2%6' $) N`ALNANLLVA
2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Aplicações Financeiras
Representam os recursos disponíveis ainda não utilizados pelos grupos. Os rendimentos dessas aplicações são incorporados ao fundo de reserva e
E02$' +'101 $) +7$7 <"0*'A /( 7*8%+759)( -272+)%"7( E'"71 )E)&07$7( )1 E02$'( $) %2=)(&%1)2&'( B02&' 7' >72+' $' >"7(%8 HA/A
9L*=#.(#-6)*\3,-6*%*@6,)6.$#%06)*@6,-(;!"%06)
Representam os valores a receber dos consorciados contemplados.
$L*M.(>#)D6*8(,)%"*0(*C($3.)6)*%*C($(9(.*0(*@6,)6.$#%06)V*@6,-.#93#&'()*=(>#0%)*%6*W.3!6*(*O(,)*%*@6,-(;!"%.
São calculados com base no preço do bem vigente no último dia de cada mês.

%L*M%))#>6)*@6,-#,B(,-()*Q*M.6>:>(#)

0L*?9.#B%&'()*$6;*@6,)6.$#%06)
Representam os recursos coletados quando da adesão dos consorciados aos grupos em formação e também os recursos do Fundo Comum dos
Grupos em Andamento.

Ações Fiscais
P'=%1)2&759)( 27( *"'=%(9)( *7"7 $)172$7( -(+7%( +87((%-+7$7( +'1' *"'=C=)%(F

e) Valores a Repassar
2º Sem/2013
3
1
-4

Exerc/2013
3
1
-4

R$ mil
Exerc/2012
3
3
(3)
3

Representam os valores devidos pelos Grupos em Andamento, a título de Taxa de Administração e Seguros.
SL*?9.#B%&'()*!6.*@6,-(;!"%&'()*%*I,-.(B%.
Representam os recursos de consorciados contemplados destinados à aquisição de bens/serviços.
BL*C($3.)6)*%*=(>6">(.*%*@6,)6.$#%06)
Representam as obrigações dos grupos relativas aos recursos a serem devolvidos aos consorciados desistentes e excluídos.
UL*C($3.)6)*06*W.3!6

&'()*@G>(#)
As ações movidas contra a BB Consórcios têm objeto em pedidos de indenização com base em alegações de danos fundamentados no Código de
Defesa do Consumidor, bem como em pedidos de revisão de cláusulas contratuais e repetição de indébito. Essas ações, em sua maioria, foram
ajuizadas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
P'=%1)2&759)( 27( *"'=%(9)( *7"7 $)172$7( +,=)%( +87((%-+7$7( +'1' *"'=C=)%(F

=(;%,0%)*@G>(#)
Saldo Inicial
Constituição
Reversão da provisão
Baixa
Saldo final

R$ mil
31.12.2012
934
934

31.12.2013
1.327
1.327

Demandas Cíveis
Total

14 – PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS

Demandas Fiscais
Saldo Inicial
Constituição
Baixa
Saldo Final

R$ mil
31.12.2012
1.105
27
1.132

31.12.2013
1.756
25
1.781

Demandas Cíveis
Demandas Fiscais
Total

2º Sem/2013

Exerc/2013

R$ mil
Exerc/2012

1.268
856
(149)
(151)
1.824

1.093
1. 264
(149)
(384)
1.824

828
472
(152)
(55)
1.093

C("%-R.#6*06)*%30#-6.()*#,0(!(,0(,-()*)69.(*%)*0(;6,)-.%&'()*$6,-:9(#)
À
Diretoria e ao Acionista da
BB Administradora de Consórcios S.A.
Brasília – DF
Examinamos as demonstrações contábeis da BB Administradora de Consórcios S.A. (BB Consórcios), que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício e
semestre findos naquela data, bem como as demonstrações consolidadas dos recursos de consórcio em 31 de dezembro de 2013 e das variações
consolidadas nas disponibilidades dos grupos de consórcios para o exercício e semestre findos naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e as demais notas explicativas.

Representam os valores líquidos dos recursos de Fundo de Reserva.
3 – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS GRUPOS
Quantidade de consorciados ativos
Quantidade de consorciados desistentes e excluídos
Quantidade de bens pendentes de entrega
Quantidade de bens entregues no período
Quantidade de inadimplentes contemplados
Quantidade de grupos administrados
Taxa de administração média ponderada
Taxa de inadimplentes média ponderada de consorciados contemplados

C()!6,)%9#"#0%0(*06)*%30#-6.()*#,0(!(,0(,-()
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção
relevante.
n17 70$%&'"%7 )2='8=) 7 )S)+056' $) *"'+)$%1)2&'( ()8)+%'27$'( *7"7 'D&)256' $) )=%$W2+%7 7 ")(*)%&' $'( =78'")( ) $7( $%=08<759)(
apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da BB Consórcios para
*872)B7" '( *"'+)$%1)2&'( $) 70$%&'"%7 :0) (6' 7*"'*"%7$'( 27( +%"+02(&]2+%7(? 17( 26' *7"7 -2( $) )S*")((7" 017 '*%2%6' ('D") 7 )-+C+%7 $)(()(
+'2&"'8)( %2&)"2'( $7 >> !'2(@"+%'(A n17 70$%&'"%7 %2+80%? &71D#1? 7 7=78%756' $7 7$):0756' $7( *"C&%+7( +'2&CD)%( 0&%8%;7$7( ) 7 "7;'7D%8%$7$)
das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
) -272+)%"7 $7 >> /$1%2%(&"7$'"7 $) !'2(@"+%'( HA/A )1 OK $) $);)1D"' $) NLKO? ' $)()1*)2^' $) (07( '*)"759)( ) '( ()0( \0S'( $) +7%S7 *7"7
' )S)"+,+%' ) ()1)(&") -2$'( 27:0)87 $7&7? D)1 +'1' 7 *'(%56' *7&"%1'2%78 ) -272+)%"7 +'2('8%$7$7 $'( <"0*'( $) +'2(@"+%'( )1 OK $) $);)1D"'
$) NLKO ) 7( =7"%759)( +'2('8%$7$7( 27( $%(*'2%D%8%$7$)( $'( <"0*'( $) +'2(@"+%'( *7"7 ' )S)"+,+%' ) ()1)(&") -2$'( 27:0)87 $7&7? $) 7+'"$' +'1
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

31.12.2012
400.975
115.596
22.205
16.684
2.349
468
10,62%
2,14%

C()3;6*06*C("%-R.#6*06*@6;#-]*0(* 30#-6.#%
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e para as subsidiárias integrais.
O Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria único foi divulgado em conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas do Banco do Brasil S.A.

Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2014.

Egidio Otmar Ames
Coordenador

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da BB Consórcios é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.

31.12.2013
437.591
165.421
36.788
17.871
3.983
513
10,84%
2,63%

Antônio Carlos Correia

Elvio Lima Gaspar

Henrique Jäger

Manifestação do Conselho De Administração
De conformidade com o inciso V do art. 142 da Lei nº 6.404, de 15.12.76, o Conselho de Administração da BB Administradora de Consórcios S.A.
declara que, em reunião desta data, tomou conhecimento e recomendou a aprovação das contas da Diretoria e do Relatório da Administração
referentes ao exercício de 2013.
Em 26 de fevereiro de 2014.
Edmar José Casalatina
Marco Antonio Ascoli Mastroeni

José Carlos Reis da Silva
Sergio Eugenio de Risios Bath

Parecer do Conselho Fiscal
O CONSELHO FISCAL DA BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame
do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis, incluindo a proposta de destinação do resultado do exercício, relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2013, os quais foram aprovados, nesta data, pela Diretoria.
Com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício e considerando ainda o Relatório
dos Auditores Independentes – KPMG Auditores Independentes, sem ressalvas, nesta data expedido, o Conselho Fiscal opina que os referidos
documentos estão em condições de ser encaminhados para apreciação da Assembléia Geral dos Acionistas.
Brasília (DF), 26 de fevereiro de 2014.

Brasília, 26 de fevereiro de 2014.

Lacy Dias da Silva
Conselheiro

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

Alex Pereira Benício
Conselheiro
Fábio Franco Barbosa Fernandes
Presidente

Carlos Massao Takauthi
Contador CRC 1SP206103/O-4

Diretoria

Conselho Fiscal

PRESIDENTE

Lacy Dias da Silva

Alexandre Corrêa Abreu

Alex Pereira Benício

VICE-PRESIDENTE
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Ivan de Souza Monteiro

Egidio Otmar Ames (Coordenador)

Fábio Franco Barbosa Fernandes (Presidente)

Antônio Carlos Correia
DIRETOR-GERENTE

Henrique Jäger

Marcelo Augusto Dutra Labuto

Elvio Lima Gaspar

Conselho de Administração

Contadoria

Edmar José Casalatina

Eduardo Cesar Pasa

José Carlos Reis da Silva

Contador Geral

Marco Antonio Ascoli Mastroeni

Contador CRC-DF 017.601/O-5

Sergio Eugenio de Risios Bath

CPF 541.035.920-87

