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INTRODUÇÃO
Em atenção às Instruções Normativas (IN) do Tribunal de Contas da União (TCU) n°
63/2010 e 72/2013, Decisão Normativa TCU nº 127/2013 e Portaria TCU n° 175/2013 apresenta-se
o Relatório de Gestão da BB Turismo ano-base 2013.
A estrutura do presente Relatório de Gestão obedece às determinações do TCU e se
apresenta em três seções, sendo: introdução; desenvolvimento, no qual são contemplados os
conteúdos solicitados pelo Anexo II da Decisão Normativa 127/2013; e, os anexos.
Dentre os itens da Decisão Normativa TCU nº 127/2013, constantes do Anexo II, que não se
aplicam à realidade da BB Turismo, encontram-se: indicadores para monitoramento e avaliação do
modelo de governança e efetividade dos controles internos (item 3.6, parte A), que, apesar de se
aplicarem à BB Turismo, não há informações a serem prestadas; informação sobre as transferências
mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de
compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de
referência (item 4.4, parte A), também não aplicáveis à BB Turismo; informações sobre Renúncia
de Receitas (item 4.6, parte A); composição do quadro de servidores inativos e pensionistas (letras
“d”, “e”, “f” e “g” do item 5.1, parte A), pois a BB Turismo não possui servidores inativos e
pensionistas, não possuindo, portanto, unidade responsável pela gestão deste cadastro. Da mesma
forma, não está sujeita ao cadastramento no Sistema de Controle de Ações de Comunicação
(SISAC) do Tribunal de Contas da União e não possui informações sobre acumulação indevida de
cargos, funções e empregos públicos; gestão de frota de veículos próprios e locados de terceiros
(item 6.1, parte A), uma vez que a BB Turismo não possui frota de veículos e não realiza locação
destes; gestão do patrimônio imobiliário da União (item 6.2, parte A), já que a BB Turismo não
administra imóveis e não utiliza o Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da
União – SPIUnet; informações sobre tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU e
informações sobre tratamento de recomendações feitas pelo órgão de controle interno (itens 9.1 e
9.2, parte A), que, apesar de se aplicarem à BB Turismo, não há conteúdos a serem informados no
exercício; demonstração das medidas para adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (item 11.1, parte A), assim como,
as informações previstas no item 11.3 da parte A, uma vez que a natureza jurídica da BB Turismo
não é de ordem pública; e, informações não exigidas no anexo II consideradas relevantes para
demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício (item 12.1, parte A), uma vez
que todas as informações consideradas relevantes já se encontram elucidadas no presente Relatório
de Gestão.
Dentre as principais realizações da gestão no exercício de 2013 destaca-se atualização da
infraestrutura, que culminou na mudança física da Matriz, Filial Brasília, Filial Eventos BB e
Central de Processamento, e atualização dos sistemas de atendimento, cuja plataforma propõe maior
eficiência e automação dos processos, além de redução das falhas operacionais.
Com relação às principais dificuldades encontradas pela Empresa para a realização dos
objetivos no exercício, destacam-se a queda no consumo por parte dos principais clientes e a baixa
demanda no primeiro semestre do ano, prejudicando a manutenção do resultado econômicofinanceiro positivo. Para solucionar este problema, ações estratégicas foram tomadas pelos
Dirigentes, possibilitando a obtenção de melhores resultados que ocasionaram o lucro apurado no
final do exercício.
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DESENVOLVIMENTO
1

IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS

1.1

Identificação da unidade jurisdicionada

Quadro 1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual.
Poder e Órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Fazenda

Código SIORG: Não se aplica

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: BBTUR Viagens e Turismo Ltda.
Denominação abreviada: BB Turismo
Código SIORG: Não se aplica

Código LOA: Não se aplica

Código SIAFI: 179043

Natureza Jurídica: Sociedade por cotas de responsabilidade Ltda.

CNPJ: 28.152.684/0001-66

Principal Atividade: Serviços de agenciamento de viagens

Código CNAE: 6330-4

Telefones/Fax de contato:

(061) 3218-6352

(061) 3218-6342

(061) 3218-6392

Endereço eletrônico: controladoria@bbtur.com.br
Página da Internet: http://www.bbtur.com.br
Endereço Postal: SBS Quadra 2, Bloco Q, Centro Empresarial João Carlos Saad – 12º andar, Brasília – DF - CEP:
70.070-120.
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Contrato Social, datado de 08 de novembro de 1982, Alteração Contratual Consolidada nº 90 de 11 de março de
2011 e demais alterações.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Lei do Turismo n° 11.771, de 17 de setembro de 2008.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Normas e procedimentos institucionais
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Não se aplica

Nome
Não se aplica
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI
Não se aplica

Nome
Não se aplica
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora
Não se aplica
Fonte: GECON, BBTUR.

Código SIAFI da Gestão
Não se aplica
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1.2

Finalidade e competências institucionais

A BB turismo foi criada com a finalidade de explorar as atividades peculiares às Agências
de Viagens e Turismo. Possui como objetivos a prestação de serviços turísticos, as operações do
mercado de câmbio de taxas flutuantes, inclusive a prática de câmbio manual, a organização e
prestação de serviços a eventos de todo gênero, bem como o fornecimento de soluções de marketing
promocional, vinculadas a eventos ou isoladamente.
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1.3

Organograma funcional
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1.3.1

Descrição das competências e das atribuições das áreas

É de competência dos Conselhos Consultivo e Fiscal, entre outros, fixar a orientação geral
dos negócios da Empresa e fiscalizar a gestão da Diretoria, verificando o cumprimento dos seus
deveres legais, respectivamente.
A Diretoria Executiva, composta por três integrantes, sendo um Presidente e dois Diretores,
é responsável por dirigir e orientar o desenvolvimento das atividades desempenhadas pelos diversos
setores da Empresa.
A Gerência de Controladoria é responsável por: garantir a existência das informações de
resultado e desempenho econômico da Empresa com o objetivo de induzir ações que otimizem o
resultado econômico; garantir que as informações gerenciais disponibilizadas permitam o controle e
análise tempestivos, pelos gestores, dos fatores chaves de desempenho; responder pela formulação
do orçamento; estabelecer, coordenar e manter mecanismos de controle das operações; entre outros.
É de responsabilidade da Gerência de Finanças a execução e monitoramento das
movimentações financeiras, o controle do fluxo de caixa, o acompanhamento do nível de liquidez
financeira da BB Turismo, a administração e captação de recursos financeiros, o controle da
movimentação de recursos financeiros, entre outros.
A Gerência de Pessoas e Administração é responsável por: gerir e realizar os serviços
administrativos e de recursos humanos; gerir os processos de compras da Empresa; atrair, manter e
desenvolver continuamente os recursos humanos.
Compete à Gerência de Tecnologia e Projetos: atender às necessidades tecnológicas dos
clientes internos e externos; empreender ações com vistas a suprir as unidades da Empresa de
recursos tecnológicos necessários ao desenvolvimento das atividades organizacionais; adquirir e
manter infraestrutura tecnológica; garantir a segurança da informação e o suporte ao usuário;
gerenciar projetos; entre outros.
A Gerência de Processamento é responsável, entre outros, por gerir os processos
operacionais vinculados ao produto aéreo e suas ramificações e responder pelo cumprimento do
processo de emissão de faturas de aéreo, serviços e eventos, além de boletos bancários.
A Gerência Jurídica confere o suporte jurídico necessário às atividades empresariais,
defendendo os interesses da Empresa e exercendo atividades de assessoramento, orientação e
acompanhamento do cumprimento das decisões judiciais.
A Gerência de Fornecedores é responsável por gerir o cadastro de fornecedores, analisar e
negociar acordos e incentivos firmados, prestar atendimento aos fornecedores em suas necessidades
de relacionamento com a Empresa, entre outros.
A Gerência de Clientes é responsável por gerir a carteira de clientes da Empresa e responder
pela comunicação interna e externa.
É de responsabilidade da Gerência de Eventos BB o planejamento, a organização e a gestão
de eventos no âmbito do atendimento ao cliente Banco do Brasil.
As Filiais, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Unidade Salvador,
em conjunto com o Posto de Atendimento Exclusivo BB (PEXBB), Núcleos de Postos Virtuais no
Distrito Federal (NPV-DF), Paraná (NPV-PR), Rio de Janeiro (NPV-RJ), Porto Alegre (NPV-RS) e
São Paulo (NPV-SP), Central de Atendimento e Vendas (CAV) e Posto Joinville são responsáveis
por responder pelo agenciamento de viagens corporativas, bem como, para o segmento lazer,
realizando reservas e vendas de passagens aéreas, hotéis e locação de automóveis.
1.4

Macroprocessos finalísticos

Os macroprocessos finalísticos realizados pela BB Turismo são: venda de passagens aéreas,
de seguros de viagens, de serviços de hospedagem, locação de veículos e promoção de eventos.
Tais macroprocessos foram conduzidos pela Gerência de Eventos Banco do Brasil, Filiais
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Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, bem como núcleos, postos, salas e
centrais de atendimentos. As referidas unidades são responsáveis pelo atendimento ao cliente e
estão vinculadas à Diretoria Comercial.
O atendimento ao cliente é realizado por meio do Sistema de Gestão de Viagens (SGV),
pelo Sistema de Informações Banco do Brasil (SISBB), pelo Transport Management System (TMS)
e também por telefone e e-mail. Todos os atendimentos são registrados no sistema corporativo da
BB Turismo.
1.5

Macroprocessos de apoio

Os macroprocessos de apoio da Empresa encontram-se representados nas atuações e
processos desempenhados pelas Gerências Jurídica, de Controladoria, de Finanças, de Pessoas e
Administração, de Tecnologia e Projetos, de Fornecedores, de Clientes e de Processamento. Estas
gerências, por meio dos processos de consultoria jurídica, orçamentário, avaliação de resultado,
contábil, de gestão de pessoas, de suporte tecnológico, de prospecção de fornecedores e clientes e
de faturamento e processamento, oferecem o suporte adequado aos macroprocessos finalísticos.
Cada macroprocesso de apoio foi conduzido sob a perspectiva das responsabilidades e
atribuições de cada Gerência. Todas as gerências contam com estrutura física e pessoal adequada
para o desempenho de suas funções.
A Gerência Jurídica, na condução dos macroprocessos de apoio, prestou assessoria jurídica
geral à BB Turismo, emitindo pareceres jurídicos, defendendo a empresa nas demandas judiciais,
administrativas e fiscais, elaboração e revisando os contratos da Empresa e auxiliando no exercício
do direito preventivo.
Os processos orçamentário e contábil, realizados pela Gerência de Controladoria foram
conduzidos de forma integrada. No caso do processo orçamentário, embora a Gerência de
Controladoria seja responsável pelo seu cumprimento, todas as demais Gerências da Empresa foram
acionadas neste processo, tanto no momento da elaboração como do acompanhamento. O processo
contábil na BB Turismo é conduzido mediante disponibilização de dados e informações à
Contadoria do Banco do Brasil, que é responsável pelo processo contábil em si. A avaliação de
resultado, a qual é reportada aos dirigentes para acompanhamento, é realizada a partir dos relatórios
gerenciais disponibilizados no sistema corporativo.
O processo de gestão de pessoas, conduzido pela Gerência de Pessoas e Administração, foi
realizado a partir do acompanhamento e controle de dotação e lotação de pessoal, da formulação e
implementação de política de treinamento e desenvolvimento, do controle de pagamento de férias e
de viagens a serviço, do acompanhamento do cumprimento das normas e legislação trabalhista em
conjunto com a Gerência Jurídica, da gestão de políticas de benefícios e da gestão do processo de
folha de pagamento.
O suporte tecnológico, realizado pela Gerência de Tecnologia e Projetos, foi conduzindo a
partir dos recursos tecnológicos disponíveis na Empresa, tais como sistemas (software) e
equipamentos (hardware). Neste processo, foram observadas as necessidades de atualização
tecnológica e aquisição de novos equipamentos, visando a eficiência das operações, a manutenção
da infraestrutura tecnológica, a segurança da informação, a performance satisfatória e o suporte ao
usuário.
Quanto aos processos de prospecção de fornecedores e de clientes, que são conduzidos pelas
Gerências de Fornecedores e de Clientes, respectivamente, a BB Turismo procurou, a partir de
critérios de avaliação de fornecedores, garantir a qualidade dos produtos oferecidos pelos Hotéis,
Seguradoras, Locadoras de veículos, fornecedores de eventos, operadoras e Companhias aéreas,
vislumbrando a captação, bem como satisfação de seus clientes.
Por fim, o processo de faturamento e processamento, que é realizado pela Gerência de
Processamento, foi conduzido a partir do recebimento das faturas dos fornecedores e

13

provisionamento dos respectivos pagamentos, pela gestão das faturas dos clientes e pelo
gerenciamento dos processos de cartões coorporativos.
1.6

Principais parceiros

A BB Turismo mantém, desde 2008, parceria tecnológica com a empresa Amadeus, que é
reconhecidamente uma das maiores empresas em desenvolvimento de soluções para o setor de
viagens e turismo no cenário internacional.
Com a Uniglobe, empresa que conta com um excelente instrumento em gestão de viagens
corporativas, a BB Turismo mantém sua parceria, a qual contribuiu durante o exercício de 2013
para que a Empresa estendesse seus negócios a mais de 750 localidades, distribuídas em 58 países
nos seis continentes.
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2
2.1

PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS
Planejamento da Unidade

O planejamento estratégico da BB Turismo em 2013 contemplava o alcance dos seguintes
objetivos: manter o resultado econômico-financeiro positivo com resultados operacionais
sustentáveis; melhorar o ciclo financeiro; diversificar a atuação no mercado de turismo; aumentar o
volume de negócios rentáveis; intensificar a sinergia com o Banco do Brasil; aprimorar o
gerenciamento de processos e fornecedores; ter produtos que superem as expectativas do mercado;
ter processos racionalizados, automatizados e documentados; ter quadro de colaboradores
competentes, satisfeitos e motivados; e, incentivar ações socioambientais.
Vislumbrando a obtenção de bons resultados e o acompanhamento periódico destes, a BB
Turismo, por meio de indicadores estratégicos, monitora o seu desempenho e os resultados
operacionais gerados a partir dos processos realizados.
No tocante às estratégias adotadas, para o alcance de seus objetivos, a BB Turismo buscou,
por meio de parceria global, atender a demanda do mercado, tanto interno como externo,
possibilitando a realização de negócios em todos os continentes.
Alinhado aos objetivos estratégicos a Empresa manteve, durante o exercício de 2013, a
execução de duas ações de investimento, integrante do Plano Plurianual (PPA), correspondentes à
manutenção da infraestrutura de apoio administrativo e tecnológico, os quais têm por objetivo
possibilitar e garantir o pleno funcionamento das estruturas física e tecnológica, envolvendo espaço
físico, bens materiais, móveis, equipamentos, utensílios, hardware e software.
Desse modo, investimentos em tecnologia foram estratégias adotadas no sentido de
aumentar a participação da Empresa no mercado de viagens e eventos. Além dos investimentos em
tecnologia, a mudança física da matriz, bem como, da Filial Brasília, de Eventos BB e a Gerência
de Processamento, foram objetivos traçados para o ano. Este projeto demandou um grande esforço
da Empresa no sentido de realizar a compra de todo o mobiliário, além de novas máquinas e
equipamentos, necessários para o bom desempenho de suas operações e negócios.
Em razão de novos direcionamentos, alguns projetos previstos para 2013 foram transferidos
para o exercício 2014, são eles: expansão física de algumas unidades (salas, centrais e filiais); e,
desenvolvimento/aquisição de software.
Todos os objetivos estratégicos propostos pela Empresa são considerados imprescindíveis
para o bom desempenho operacional e dos negócios. Entretanto, alguns destes se destacaram,
durante o exercício de 2013, em razão do reflexo que causaram sobre as decisões da Administração.
Nesse sentido, podem ser destacados os seguintes objetivos: manter o resultado econômicofinanceiro positivo com resultados operacionais sustentáveis; melhorar o ciclo financeiro; aumentar
o volume de negócios rentáveis; aprimorar o gerenciamento de processos e fornecedores; ter
processos racionalizados, automatizados e documentados; e, ter quadro de colaboradores
competentes, satisfeitos e motivados.
Para gerir os objetivos estratégicos apontados a BB Turismo instituiu os Comitês Financeiro,
de Negócios e de Tecnologia e Operações. Não obstante, visando aprimorar o seu processo de
controle instituiu o Comitê de Riscos. O principal risco deparado pela Empresa refere-se ao risco
operacional, cuja gestão e monitoramento vem sendo aprimorado no sentido de minimizar os
impactos.
O conjunto de iniciativas e ações estratégicas realizadas pela empresa em 2013 resultou na
melhoria da qualidade das decisões dos gestores, bem como, na redução dos riscos financeiros e
operacionais.
Os objetivos estratégicos contribuíram para que a empresa realizasse um faturamento na
ordem de R$ 832.099 mil, perfazendo um aumento de 31,36% em relação ao ano anterior. A BB
Turismo encerrou o exercício com um lucro líquido de R$ 2.921 mil e Patrimônio Líquido de R$
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13.259 mil em função dos 594.875 bilhetes de passagens aéreas emitidas, das 374.126 reservas para
1.036.970 diárias de hospedagem e das 20.368 reservas para 68.475 locações de veículos. No que
tange à carteira de negócios, a BB Turismo fechou o ano com 133 grupos empresariais, agregando
mais de 618 clientes de diferentes ramos de atuação.
2.2

Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados

Quadro 2 - Programa Temático.
Identificação do Programa de Governo
Código Programa 0807
Título
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00)
b) Dotação
c) Dotação
d)
a) Global PPA
Esfera
Posição final - Posição final Remanescente
2012-2015
2012
- 2013
(a-b-c)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS
N/A
N/A
N/A
N/A
Orçamento de Investimentos - OI
7.400.000
2.300.000
2.800.000
2.300.000
Outras Fontes
N/A
N/A
N/A
N/A
Total
7.400.000
2.300.000
2.800.000
2.300.000
(em R$
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2013
1,00)
Lei Orçamentária 2013
Orçamento de
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Investimento
h)Restos a Pagar (inscrição 2013)
e)Despesa
f)Despesa
i)Despesa
g)Despesa Paga
h.2) Não
Empenhada
Liquidada
Realizada
h.1)Processados
Processados
N/A
Tipo

Não processados
Processados

N/A

N/A
N/A
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores

j)Posição em
1/01/2013

k)Valor Liquidado

l)Valor Pago

N/A

1.581.122

m)Valor
Cancelado

n)Valor a Pagar

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2013
N/A
N/A
Dotação OFSS
Dotação OI
Outras Fontes
Fonte: GECON, BBTUR.

N/A
N/A
N/A

Quadro 3 – Ações do Orçamento de Investimento (Ação 4102).
Identificação da Ação
Código
4102
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Título
Programa de Gestão e Manut. de Infraest. de Emp. Estatais Federais - Código: 0807
Programa
Gerência de Pessoas e Administração
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( X ) Não
Caso positivo: ( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Unidade de
Reprogra
Descrição da Meta
Previsto
Realizado
Inicial
Final
Realizado
medida
mado
A ação não faz parte de
1.300.000
1.900.000
1.540.174
Un.
3
3
2
Programa Temático.
Fonte: GECON, BBTUR.
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Quadro 4 – Ações do Orçamento de Investimento (Ação 4103).
Identificação da Ação
Código
4103
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Título
Programa de Gestão e Manut. de Infraest. de Emp. Estatais Federais - Código: 0807
Programa
Unidade Orçamentária Gerência de Tecnologia
( ) Sim ( X ) Não
Caso positivo: ( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Unidade de
Reprogra
Descrição da Meta
Previsto
Realizado
Inicial
Final
Realizado
medida
mado
A ação não faz parte de
1.500.000
900.000
40.948
Un.
2
1
1
Programa Temático.
Fonte: GECON, BBTUR.

As despesas de capital, representadas pela execução das ações 4102 e 4103, são
provenientes de recursos próprios. A BB Turismo executou 81% dos projetos previstos para a ação
de manutenção e adequação de bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos e 4,5% dos
projetos previstos para a ação de manutenção e adequação de ativos de informática, informação e
teleprocessamento.
2.3

Informações sobre outros resultados da gestão

Durante o exercício de 2013, a BB Turismo empreendeu esforços no sentido de melhorar a
segurança e a disponibilidade dos dados e sistemas. Neste sentido, promoveu a atualização da sua
infraestrutura e de seus sistemas de atendimento.
Com a mudança física da Matriz, Filial Brasília, Filial Eventos e Central de Processamento,
preocupou-se em garantir o atendimento dos requisitos mínimos de segurança, tais como, Circuito
Fechado de TV (CFTV) e Central de Processamento de Dados (CPD) com acesso controlado por
biometria.
Ainda com relação às informações relacionadas ao processo de gestão, encontram-se os
indicadores estratégicos, os quais atuaram em 2013 de maneira a contribuir para o monitoramento
dos processos, o controle e à tomada de decisão por parte da Diretoria Executiva.
Quadro 5 – Indicadores.
Indicadores

Fórmula de Cálculo

Dez/2013

Meta/ano

Econômico Financeiro
Resultado do Exercício

Resultado consolidado da BBTUR obtido no final do
exercício [acumulado]

Resultado operacional sobre
faturamento

Resultado operacional ÷ faturamento [acumulado]

Representatividade das
despesas adm. da matriz e
das Centrais
Recebimento de encargos
financeiros
Ciclo financeiro
Inadimplência até 30 dias
Inadimplência superior a 30
dias
Representatividade das
perdas

2.921.113

4.000.000

0,54%

0,70%

Despesas Administrativas da Matriz e das centrais ÷
Total das despesas Administrativas da BBTUR
[acumulado]

39,59%

40,0%

Encargos recebidos ÷ encargos devidos [acumulado]

64,35%

70,0%

-1

0

6,96%

5,00%

0,89%

0,00%

0,14%

0,50%

Prazo médio de pagamento ÷ prazo médio de
recebimento
Carteira de cobrança com vcto até 30 dias ÷ faturamento
Carteira de cobrança com vcto superior a 30 dias ÷
faturamento
Perdas e prejuízos ÷ Receita Bruta de Serviços
[acumulado]
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Representatividade das
pendências de faturamento
Representatividade das
prorrogações
Faturamento via web

Vendas não faturadas de serviços e aéreo ÷ faturamento
[acumulado]

3,15%

2,50%

Faturadas prorrogadas ÷ faturamento [acumulado]

0,19%

1,00%

15,83%

30,0%

Faturamento de aéreo e hotel via web ÷ total faturado

Índice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante

1,02

1,00

Índice de Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante ÷ Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante

1,14

1,00

Índice de Solvência

Ativo Total ÷ Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

1,20

1,00

Mercado e Cliente
Variação do faturamento
com eventos
Variação do faturamento
com lazer
Rentabilidade de clientes

Valor faturado em 2013 ÷ valor faturado em 2012
[acumulado]
Valor faturado em 2013 ÷ valor faturado em 2012
[acumulado]
Faturamento rentável ÷ faturamento total [acumulado]

19,96%

3,00%

-40,10%

10,00%

77,76%

98,00%

Variação da carteira focada

Crescimento da carteira de clientes precificados nos
grupos 2, 3 e 4 em relação a Dez 2012 [acumulado]

-18,18%

30,00%

Desempenho da carteira
focada

Valor das vendas realizadas a clientes da carteira focada
(tarifa) ÷ valor precificado [acumulado]

54,43%

100,00%

SGV + TMS ÷ total de transações realizadas

33,25%

20,00%

Receitas com incentivos

Incentivos recebidos em 2013 ÷ incentivos recebidos em
2012 [acumulado]

20,41%

20,0%

Divergências

Total de divergências com serviços, aéreo, ADM e LOG

1.052

Produtividade média por
consultor
Variação de reservas online
de hotéis
Pessoas

Total de registros realizados ÷ quantidade de consultores
[acumulado]

317

Representatividade do selfbooking
Produtos e Processos

Colaboradores treinados
Fonte: GECON, BBTUR.

500
420

Reservas online de hotéis ÷ Reservas total de hotéis

24,81%

40,0%

Empregados com pelo menos 20 horas de treinamentos ÷
total de funcionários [acumulado]

19,83%

70,0%
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3
3.1

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO
Estrutura de Governança

Integram a estrutura orgânica de Governança da BB Turismo a Reunião dos Sócios, o
Conselho Consultivo, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, detalhados no item 1.3.1 deste
Relatório. Especificamente sobre a Reunião dos Sócios, cabe a este órgão, entre outros: apreciar,
examinar e deliberar sobre o parecer emitido pelo Conselho Fiscal relativo às Demonstrações
Financeiras e contas do exercício anual da sociedade; deliberar sobre a destinação do lucro líquido
do exercício; e, eleger, quando for o caso, os membros do Conselho Consultivo e Fiscal.
A principal base normativa, onde estão apresentadas as funções de cada um destes órgãos é
o Contrato Social da BB Turismo. Além destes, constam ainda os Regimentos Internos, onde são
expressas as responsabilidades e atribuições de cada órgão.
A BB Turismo conta ainda com Auditoria Independente, cujos trabalhos são desempenhados
pela Empresa KPMG. Com relação aos trabalhos de Auditoria Interna, estes são realizados pela
Auditoria Interna do Banco do Brasil.
A estrutura de Controles Internos Administrativos na Empresa está representada pelos
Comitês Financeiro, de Negócios, de Tecnologia e Operações e de Risco.
O Comitê Financeiro é responsável, entre outros, por: acompanhar os indicadores
estratégicos, o fluxo de caixa, a carteira de cobrança e os custos; analisar o resultado econômicofinanceiro da empresa; analisar o desempenho econômico-financeiro das filiais; e, deliberar sobre
providências operacionais que impactem o resultado econômico-financeiro.
O Comitê de Negócios é responsável por: discutir e sugerir a aprovação da política de
atuação da empresa na área comercial e de negócios; avaliar os resultados e propor medidas
corretivas; aprovar alocação de recursos (materiais, humanos e tecnológicos) para as áreas
comercial e de negócios; identificar e sugerir ação estratégica de ingresso em novo segmento de
mercado; e, analisar a atuação da concorrência, seus pontos fortes e fracos.
O Comitê de Tecnologia e Operações é responsável por: analisar projetos, investimentos e
prioridades na área; acompanhar a evolução do estágio tecnológico da BB Turismo; dentre outros.
O Comitê de Risco, por sua vez, é responsável por: identificar e avaliar riscos de mercado,
crédito, liquidez, operacional; acompanhar os indicadores estratégicos; avaliar níveis de tolerância a
risco e os limites estabelecidos estejam sendo considerados em toda a Empresa; acompanhar os
indicadores econômico-financeiros; acompanhar o fluxo de caixa; identificar, avaliar, monitorar e
controlar o risco de liquidez associado às operações financeiras; reduzir as surpresas e prejuízos
operacionais; e, mensurar e reportar o grau de risco assumido pela BB Turismo.
Integrada à estrutura de Controles Internos Administrativos está o processo de Inquérito
Administrativo, o qual representa o conjunto de procedimentos que a administração utiliza para
analisar e identificar possíveis irregularidades.
O objetivo do processo de Inquérito Administrativo na BB Turismo é identificar e analisar
os fatos ocorridos e estabelecer as responsabilidades, quando for o caso. Pauta-se nos normativos
internos da Empresa, especialmente no Código de Ética, onde estão previstas as regras de condutas
a serem obedecidas por todos os colaboradores da Empresa.
Os Inquéritos Administrativos na BB Turismo podem ser enquadrados nos seguintes
aspectos:
a) Dano ao patrimônio: omissão, negligência, imprudência, caracterizadas pela ausência de
dolo ou má-fé, mas que resulta em prejuízo ou risco à BB Turismo;
b) Falha em serviço: omissão (ato de não fazer alguma coisa que deveria ser feita),
negligência (desleixo, descuido), imprudência em relação aos normativos, caracterizadas
pela ausência de dolo ou má-fé, mas que resulta em prejuízo ou risco à BB Turismo.
c) Falha em sistema: omissão, negligência, caracterizadas pela ausência de dolo ou má-fé,
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mas que resulta em prejuízo ou risco à BB Turismo.
d) Fraude, furto e apropriação indébita: ato precedido de dolo e má-fé.
e) Disciplinar: imprudência em relação às leis, código de ética, normas de conduta ou
regulamentos internos da empresa, insubordinação administrativa, indisciplina, assédio
moral, assédio sexual.
A Gerência de Controladoria é responsável por controlar os inquéritos administrativos, além
de analisar, sugerir melhorias, emitir parecer e reportes à Diretoria de Controle e Finanças. Cabe à
Gerência de Pessoas e Administração a responsabilidade de controlar os inquéritos administrativos
disciplinares.
Os resultados apurados pelo processo de Inquérito Administrativo na BB Turismo
possibilitam o mapeamento das principais falhas e erros ocorridos, conferindo à Direção da
Empresa subsídios para tomada de decisão e atribuição de responsabilidades.
3.2

Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

Quadro 6 – Avaliação do sistema de controles internos
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
Ambiente de Controle

VALORES
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.

X

Avaliação de Risco

1

2

3

4

5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

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

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

X

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

X
1

2

3

4

5

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

X

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

X

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

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionadas com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação

X
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

X
1

2

3

4

5

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

X

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

X

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

X

Análise Crítica:
Os quesitos foram analisados e respondidos pela Gerência de Controladoria, responsável pela gestão de Controles
Internos na BB Turismo. A Empresa dispõe de mecanismos para medir e monitorar a ocorrência dos riscos
identificados. O ambiente de controle na Empresa vem passando por aprimoramento e como resultado desta ação a
Direção da BB Turismo instituiu o Comitê de Riscos do qual a Gerência de Controladoria faz parte.
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: GECON, BBTUR.
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3.3

Remuneração paga a administradores

Em 2014, a BB Turismo elaborou e encaminhou ao Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, o Programa de Remuneração Fixa e Variável da Diretoria Executiva, abrangendo neste a
proposta de remuneração a ser paga aos membros do Conselho Fiscal.
O referido Programa será objeto de aprovação por parte do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
A BB Turismo não possui Conselho de Administração, possui Conselho Consultivo o qual
não percebe remuneração.
3.3.1

Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de
Administração e Fiscal

A política de remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal visa atender as
disposições do Contrato Social de 08 de novembro de 1982, Alteração Contratual Consolidada nº
90 de 11 de março de 2011 e demais alterações.
Aos membros do Conselho Fiscal é direcionada remuneração mensal equivalente a 10%
(dez por cento) da média remuneratória atribuída mensalmente aos membros da Diretoria.
A BB Turismo não possui Conselho de Administração, entretanto, possui Conselho
Consultivo, o qual, conforme Contrato Social não percebe remuneração.
A Política de Remuneração dos dirigentes da BB Turismo segue o Convênio de Cooperação
firmado com o Banco do Brasil, em que formaliza a cessão de funcionários para exercício de
funções de nível diretivo. A cessão ocorre na forma de disponibilidade sem ônus para o Banco. O
Banco continua processando a folha de pagamento desses funcionários mediante ressarcimento
mensal pela BB Turismo de todos os custos decorrentes.
A remuneração dos dirigentes da BB Turismo é fixada pelo Conselho Consultivo, conforme
Contrato Social, não estando, portando vinculada à política salarial dos funcionários do quadro, os
quais possuem contrato pela CLT.
Os reajustes remuneratórios são efetuados de acordo com a data base do Acordo de Trabalho
da categoria dos bancários e são equivalentes aos pagos aos funcionários do Banco do Brasil. Aos
membros da Diretoria da BB Turismo é paga Remuneração Extraordinária em valores equivalentes
aos pagos pelo Banco do Brasil aos funcionários detentores de NRF1-01 e NRF-02, Presidente e
Diretores, respectivamente, obedecendo ao limite constitucional, conforme prevê o Decreto-Lei nº
2.355/1987.

1

Nível de Referência.
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3.3.2 Demonstrativo da remuneração mensal de membros de Conselhos
Quadro 7 – Remuneração do Conselho Fiscal.
Conselho Fiscal
Nome do
Conselheiro
(T/S)

Período de Exercício

Remuneração

Início

Fim

Jan

Fev

Mar

Ribeiro, F.A.

01/01/2013

31/03/2013

2.674,16

2.674,16

2.674,16

Dias, R.C.

01/01/2013

06/12/2013

2.674,16

2.674,16

2.674,16

2.674,16

2.674,16

2.674,16

2.674,16

2.674,16

2.674,16

2.674,16

3.025,68

760,00

30.527,28

-

-

2.674,16

2.674,16

2.674,16

2.674,16

2.674,16

2.674,16

2.674,16

2.674,16

2.674,16

2.674,16

3.025,68

2.894,92

32.662,20

16/04/2013

31/12/2013

4.011,23

2.674,16

2.674,16

2.674,16

2.674,16

2.674,16

3.025,68

2.849,92

23.257,63

Olchenski, W.
Lot, M.R.

Fonte: GEPAC, BBTUR.

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total
8.022,48
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3.3.3

Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselhos

Quadro 8 – Síntese da remuneração dos Administradores.
Identificação do Órgão
Órgão: Diretoria Executiva.
Remuneração dos Membros
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))
e) bônus
f) participação nos resultados
g) remuneração por participação em reuniões
h) comissões
i) 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: GEPAC/RH, BBTUR.

3.3.4

2013
3
1.687.082,69
1.687.082,69

EXERCÍCIO
2012
3
1.365.175,66
1.365.175,66

2011
3
1.410.566,47
1.410.566,47

223.723,19

447.765,72

413.253,49

223.723,19
1.910.805,88

447.765,72
1.812.941,38

413.253,49
1.823.819,96

Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores

Quadro 9 - Detalhamento de Itens da Remuneração Variável dos Administradores.
Identificação do Órgão
Órgão: Diretoria Executiva
Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados
I – Bônus (a+b+c+d)
a) valor mínimo previsto no plano de remuneração
b) valor máximo previsto no plano de remuneração
c) valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas
d) valor efetivamente reconhecido no resultado
II – Participação no Resultado (e+f+g+h)
e) valor mínimo previsto no plano de remuneração
f) valor máximo previsto no plano de remuneração
g) valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas
h) valor efetivamente reconhecido no resultado
III – Total ( I + II)
Fonte: GEPAC/RH, BBTUR.

3.4

2013

EXERCÍCIO
2012

2011

223.723,19

447.765,72

413.253,49

223.723,19
223.723,19

447.765,72
447.765,72

413.253,49
413.253,49

Sistema de correição

A BB Turismo não possui sistema de correição, entretanto, possui processo interno de
Inquérito Administrativos, conforme item 3.1.
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3.5

Demonstração do cumprimento, pela instância de correição da unidade, das disposições
dos arts. 4º e 5º da Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007, da Controladoria-Geral da
União – CGU

Os processos de Inquéritos Administrativos na BB Turismo não fazem parte do Sistema de
Correição do Poder Executivo Federal, não sendo, portanto, gerenciado por meio do Sistema de
Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD).
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4

TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4.1
4.1.1

Execução das despesas
Programação

Quadro 10 – Programação de Despesas
Unidade Orçamentária: BBTUR Viagens e Turismo
Ltda
Origem dos Créditos Orçamentários

CRÉDITOS

DOTAÇÃO INICIAL
Suplementares
Abertos
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos
Créditos Cancelados
Especiais

Outras Operações
Dotação final 2013 (A)
Dotação final 2012(B)
Variação (A/B-1)*100

Origem dos Créditos Orçamentários

CRÉDITOS

DOTAÇÃO NICIAL
Suplementares
Abertos
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos
Créditos Cancelados
Especiais

Outras Operações
Dotação final 2013 (A)
Dotação final 2012(B)
Variação (A/B-1)*100
Fonte: GECON, BBTUR.

Código UO: 25246

UGO: N/A

Grupos de Despesa Correntes
1 – Pessoal e
2 – Juros e
3- Outras
Encargos
Encargos da
Despesas
Sociais
Dívida
Correntes
21.417.523
139.000
24.440.221
24.879.664
747.723
32.326.559
24.052.324
115.520
31.000.948
3,43%
547,26%
4,27%
Grupos de Despesa Capital
9 - Reserva
5–
4–
6de
Inversões
Investimen
Amortização
Contingência
Financeira
tos
da Dívida
s
2.800.000
2.800.000
2.800.000
0%
-

4.1.1.1 Análise Crítica
Durante o exercício de 2013 não foram observadas incompatibilidades ou desvios relevantes
no contexto da execução orçamentária. Conforme abordado anteriormente, as despesas de capital
provêm de recursos próprios. A BB Turismo executou, no conjunto das ações orçamentárias,
56,46% dos projetos previstos para o ano. Em razão de decisões estratégicas da Empresa parte dos
projetos previstos para 2013 foram transferidos para 2014.
Durante o exercício não foram registradas alterações significativas na programação
orçamentária. Da mesma forma, não houve contingenciamento de créditos orçamentários e de
despesas financeiras relevantes e que representasse impactos para a gestão orçamentária.
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4.1.2

Realização da Despesa

4.1.2.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total
Quadro 11 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total.
Unidade Orçamentária: BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Código UO: 25246
UGO: N/A
Despesa Liquidada
Despesa paga
Modalidade de Contratação
2013
2012
2013
2012
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)
1.133.589,54
4.358.314,82 1.133.589,54 4.358.314,82
a) Convite
b) Tomada de Preços
71.854,32
74,490,00
71.854,32
74,490,00
c) Concorrência
d) Pregão
732.238,88
624.550,71
732.238,88
624.550,71
e) Concurso
f) Consulta
g) Registro de Preço
329.496,34
3.659.274,11
329.496,34 3.659.274,11
2. Contratações Diretas (h+i)
39.045,00
142.053,78
39.045,00
142.053,78
h) Dispensa
39.045,00
96.590,00
39.045,00
96.590,00
i) Inexigibilidade
45.463,78
45.463,78
3. Regime de Execução Especial
j)
Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal (k+l)
k)
Pagamento em Folha
l) Diárias
5. Outros
6. Total (1+2+3+4+5)
1.172.634,54
4.500.368,60 1.172.634,54 4.500.368,60
Fonte: GEPAC/ADM, BBTUR.

4.1.2.2 Análise crítica da realização da despesa
a) Alterações significativas ocorridas no exercício:
Em 2012 houve a realização de processo licitatório na modalidade de Registro de Preço para
aquisição de novos mobiliários, tendo em vista a necessidade de reforma e mudança física ocorrida
na Filial Curitiba, além da previsão de mudança física da Matriz, Filial Brasília, Eventos BB e
Central de Processamento em Brasília, e também da criação da Unidade de Salvador.
Em 2013 houve apenas o Registro de Preço para aquisição de materiais padronizados, de
expediente e copa e cozinha, o que gerou a redução de despesas realizadas em tal modalidade.
b) Concentração de contratações realizadas via dispensa e inexigibilidade:
Em 2013 não houve a realização de processo na modalidade inexigibilidade. Com relação às
contratações por meio de dispensa, foram realizadas em caráter específico para atender as
necessidades das novas instalações da Empresa. Pode-se observar, portanto, redução na contratação
por meio de dispensa.
c) Contingenciamento no exercício:
Nesse período a Empresa considera não ter ocorrido contingenciamento significativo.
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d) Eventos negativos ou positivos sobre a execução orçamentária:
Nesse período a Empresa considera não terem ocorridos eventos significativos, tanto
negativos como positivos, sobre a execução orçamentaria.
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5

GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS

5.1
5.1.1

Estrutura de pessoal da unidade
Demonstração da força de trabalho à disposição da Unidade Jurisdicionada

5.1.1.1 Lotação
Quadro 12 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12.
Lotação
Tipologias dos Cargos
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)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
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
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: GEPAC/RH, BBTUR.

Ingressos Egressos
no
no
Exercício Exercício
91
208

Autorizada
522

Efetiva
522

522
522

522
522

91
91

208
208

522

522

91

208

5.1.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho da Unidade Jurisdicionada.
Quadro 13 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ.

Tipologias dos afastamentos

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)
1.1. Exercício de Cargo em Comissão
1.2. Exercício de Função de Confiança
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País
2.5. Afastamento por doença, maternidade
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1. De Oficio, no Interesse da Administração
3.2. A Pedido, a Critério da Administração
3.3.
A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar
cônjuge/companheiro
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo
4. Licença Remunerada (4.1+4.2)
4.1. Doença em Pessoa da Família
4.2. Capacitação
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro
5.2. Serviço Militar
5.3. Atividade Política

Quantidade
de Pessoas
na Situação
em 31 de
Dezembro

19

19

29
5.4. Interesses Particulares
5.5. Mandato Classista
6. Outras Situações (Especificar o ato normativo)
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6)
Fonte: GEPAC/RH, BBTUR.

5.1.2
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Qualificação da Força de Trabalho

5.1.2.1 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade
Quadro 14 – Quantidade de empregados da UJ por faixa etária – situação apurada em 31/12.
Quantidade de Empregados por Faixa Etária
Tipologias do Cargo
De 31 a 40
De 41 a 50
De 51 a 60
Acima de
Até 30 anos
anos
anos
anos
60 anos
1.
Provimento de Cargo Efetivo
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos
1.2. Empregados de Carreira
1.3. Empregados com Contratos Temporários
1.4. Empregados/celetistas
279
164
52
27
0
2.
Provimento de Cargo em Comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
2.3. Funções Gratificadas
3.
Totais (1+2)
279
164
52
27
0
Fonte: GEPAC/RH, BBTUR.

5.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade
Quadro 15 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - situação apurada em 31/12.
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
Tipologias do Cargo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Provimento de Cargo Efetivo
15
347 142
18
1.1.
Membros de Poder e Agentes Políticos
15
347 142
18
1.2.
Empregados Celetista
1.3.
Servidores com Contratos Temporários
2.
Provimento de Cargo em Comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
2.3. Funções Gratificadas
3.
Totais (1+2)
15
347 142
18
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: GEPAC/RH, BBTUR.
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5.1.3 Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores
Quadro 16 – Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores.
Despesas Variáveis
Vencimentos e
Tipologias/ Exercícios
Vantagens Fixas Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Empregados celetistas
14.228.483,46
517.460,67
2013
13.343.504,29
431.209,84
Exercícios
2012
11.717.741,97
342.529,78
2011
Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores com Contratos Temporários
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
2013
Exercícios
2012
2011
Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas
2013
Exercícios
2012
2011
Fonte: GEPAC/RH, BBTUR.

248.826,74
53.329,69
64.849,21

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários
2.613,61
7.812,79
8.059,37

Despesas
de
Demais
Despesas Exercícios
Variáveis Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

14.997.384,48
13.835.856,61
12.133.180,33
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5.1.4

Indicadores gerenciais sobre Recursos Humanos

Quadro 17 - Indicadores gerenciais sobre Recursos Humanos.
Indicadores
Fórmula de Cálculo

Dez/2013

Meta/ano

19,83%

70,0%

Pessoas
Colaboradores treinados

Empregados com pelo menos 20 horas de treinamentos ÷
total de funcionários [acumulado]

Fonte: GEPAC/RH, BBTUR.

O indicador “colaboradores treinados” é medido pelo número de funcionários com pelo
menos 20 horas de treinamentos acumulados no ano pelo total de funcionários no período. Em 2013
a meta para o indicador foi de 70%, e o resultado atingido foi 19,83%.
A instituição do referido indicador pela Empresa se deve em razão do objetivo de manter em
seu quadro funcionários treinados e qualificados. A BB Turismo dispõe de academia virtual, cujo
mecanismo é utilizado para oferecer cursos aos funcionários. Em 2013, o número de cursos
disponíveis foi reduzido em razão da concentração de esforços da Empresa em outros projetos
priorizados.
Neste contexto, a gestão de recursos humanos na BB Turismo atua no sentido de incentivar
a capacitação e a qualificação, procurando estimular seus empregados à realização de cursos para
aperfeiçoamento.
5.2
5.2.1

Terceirização de mão de obra empregada e contratação de estagiários
Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão
A BBTUR não possui mão de obra terceirizada de serviços para execução de sua atividade

fim.
5.2.2

Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para
Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados
A BBTUR não possui mão de obra terceirizada de serviços para execução de sua atividade

fim.
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5.2.3 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada
Quadro 18 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva.
Unidade Contratante
Nome: BBTUR Viagens e Turismo Ltda.
UG/Gestão: GEPAC/ADM
CNPJ: 28.152.684/0001-66
Informações sobre os Contratos
Nível de Escolaridade Exigido dos
Período Contratual de
Empresa Contratada
Trabalhadores Contratados
Execução das
Ano do
Identificação do
Área
Natureza
(CNPJ)
Atividades Contratadas
Contrato
Contrato
F
M
S
Início
Fim
P
C
P
C
P
C
2012
L
O
001/2012
72.588.650/0001-00
16/04/2012 15/04/2013 01
01
2012
L
O
002/2012
10.581.285/0001-55
16/04/2012 15/04/2013 02
02
2012
L
O
011/2012
72.173.164/0001-21
10/10/2012 09/10/2013 01
01
2012
L
O
012/2012
72.043.920/0001-06
13/09/2012 12/09/2013 02
02
2012
L
O
014/2012
00.032.227/0001-19
15/10/2012 14/10/2013 01
01
2013
L
O
006/2013
10.446.523/0001-10
20/03/2013 19/03/2014 03
03
2013
L
O
007/2013
79.283.065/0003-03
29/04/2013 28/04/2014 03
03

Observações:

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: GEPAC/ADM, BBTUR.

Sit.
E
P
P
P
P
E
P
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5.2.4 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão
Quadro 19 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra.
Unidade Contratante
Nome: BBTUR Viagens e Turismo Ltda.
UG/Gestão: GEPAC/ADM

Ano do
Contrato
2013
2013
2013
2013

CNPJ: 28.152.684/0001-66
Informações sobre os Contratos
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Período Contratual de
Empresa Contratada
Contratados
Execução das Atividades
Identificação
Área Natureza
(CNPJ)
Contratadas
do Contrato
F
M
S
Início
Fim
P
C
P
C
P
C
12
O
001/2013
07.106.915/0001-25
18/02/2013
17/02/2014
01
01
12
O
002/2013
01.092.341/0001-05
18/02/2013
17/02/2014
01
01
12
O
003/2013
01.092.341/0001-05
01/07/2013
30/06/2014
01
01
12
O
004/2014
10.687.816/0001-99
25/02/2013
24/02/2014
03
02

Observações:
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: GEPAC/ADM, BBTUR.

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.

Sit.
P
E
A
P
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5.2.5

Análise Crítica dos itens 5.2.3 e 5.2.4

Os contratos de mão de obra terceirizada atendem de forma satisfatória as demandas e
necessidades da BB Turismo. Casos de inexecuções parciais ou totais são tratados de acordo com o
escalonamento das sanções administrativas previstas no instrumento contratual.
5.2.6

Composição do Quadro de Estagiários

Quadro 20 - Composição do Quadro de Estagiários.
Quantitativo de contratos de estágio vigentes
Nível de escolaridade
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
1. Nível superior
1.1 Área Fim
28
22
14
14
1.2 Área Meio
2. Nível Médio
2.1
Área Fim
2.2 Área Meio
22
14
14
28
3. Total (1+2)
Fonte: GEPAC/RH, BBTUR.

Despesa no exercício
(em R$ 1,00)
288.361,88
288.361,88
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6
6.1

GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros

Quadro 21 - 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
UF: DF
2
2
Brasília
2
2
1
UF: PR
1
Curitiba
1
1
1
UF: RS
1
Porto Alegre
1
1
BRASIL
1
UF: RJ
1
Rio de Janeiro
1
1
1
UF: BA
1
Salvador
1
1
UF: SP
1
1
São Paulo – SP
1
1
Subtotal Brasil
7
7
PAÍS 1
cidade 1
cidade 2
EXTERIOR
cidade “n”
PAÍS “n”
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)
7
7
Fonte: GEPAC/ADM, BBTUR.
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7
7.1

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO
Gestão da Tecnologia da Informação (TI)

Quadro 22 - 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:
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.
X 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.
X Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de
TI.
X Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.
X 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 Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
X Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.
X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2013.
X Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.
X Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de
TI.
X Aprovou, para 2013, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e
a eficácia dos respectivos controles.
X Os indicadores e metas de TI são monitorados.
X 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 Auditoria de governança de TI.
X Auditoria de sistemas de informação.
X Auditoria de segurança da informação.
X Auditoria de contratos de TI.
X Auditoria de dados.
Outra(s). Qual(is)? ___________________________________________________________________
Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2013.
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere:
A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.
A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.
X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).
X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.
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X

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.
X 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 Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.
X 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 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).
X Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
X 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.
(4) 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).
9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?
Entre 1 e 40%.
Entre 41 e 60%.
Acima de 60%.
X Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).
Comentários
Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações
especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e
melhorias para o próximo questionário.
A BB Turismo é uma empresa subsidiária do Banco do Brasil e está submetida ao processo de Auditoria Interna dessa
instituição.
Fonte: GETEC, BBTUR.

7.1.1

Análise Crítica

Em 2013 foram realizadas ações na BB Turismo que vislumbraram a melhora na segurança
e a disponibilidade dos dados e sistemas. Não obstante, foram implementadas medidas visando a
continuidade dos negócios.
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Nesse sentido, paralelamente à mudança da Matriz, da Central de Processamento e das
Filiais Brasília e Eventos Banco do Brasil, a gestão de tecnologia promoveu: a implantação de Rede
de Dados; a segmentação da rede nos andares ocupados pela Empresa; a instalação apartada de rede
elétrica da Central de Processamento de Dados, possuindo nobreak e grupo gerador para suportar
eventual falta de energia; a instalação de circuito fechado de TV para monitoramento; a atualização
da plataforma de atendimento Amadeus (Global Distribution System - Sistema de Distribuição
Global); e, a manutenção evolutiva do Sistema de Gestão de Viagens (SGV).
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8

GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

8.1

Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

Quadro 23 - Gestão ambiental e licitações sustentáveis.
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem
em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e
matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?

Avaliação
1

2

3

4
X

Em contratações de
serviços de limpeza
são solicitados o
fornecimento
de
materiais
biodegradáveis, não
poluentes
e
utilização
de
equipamentos com
baixo consumo de
energia elétrica

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.

X

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).

X

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?

X

X

X

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
7. 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

5

Cartão de visita.
X

X
X
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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.

X

X

12. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
X
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
Considerações Gerais: A BB Turismo atua como prestadora de serviços e os bens e materiais adquiridos, sempre que
possível, obedecem aos critérios de sustentabilidade.
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: GEPAC/ADM, BBTUR.

8.2

Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água

Quadro 24 - Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água.
Adesão a Programas de Sustentabilidade
Nome do Programa
Ano de Adesão
Resultados
A BB Turismo não aderiu a programas externos
2009
Redução e reaproveitamento do papel A4.
de gestão de sustentabilidade, entretanto, possui
internamente programa específico para esta
finalidade. Por meio de comunicação interna,
promove conscientização de seus funcionários
sobre a importância da economia de papel,
energia, água, copos descartável, entre outros.
Recurso
Consumido
Papel
Água
Energia Elétrica

Quantidade

Valor
Exercícios

2013
2.740
N/D
632.211

2012
4.470
N/D
454.836

2011
4.768
N/D
401.407
Total

2013
36.853,60
N/D
171.347,69
208.201,29

2012
48.043,00
N/D
123.273,88
171.316,88

2011
47.674,00
N/D
108.793,06
156.467,06

Fonte: GEPAC/ADM, BBTUR.

A BB Turismo não possui disponíveis as informações de quantidades e valores relativos ao
consumo de água, uma vez que o referido custo esteve incluso nas despesas do condomínio.
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9
9.1

CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS
Informações sobre a atuação da unidade de Auditoria Interna

a) Estrutura e posicionamento da Unidade de Auditoria Interna no Organograma da UJ
A BB Turismo não possui unidade de auditoria interna própria. As funções de auditoria
interna são desempenhadas pela Auditoria Interna do Banco do Brasil S.A.
A Auditoria Interna do Banco do Brasil está vinculada diretamente ao Conselho de
Administração, conforme dispõe o Estatuto Social do Banco do Brasil, em seu artigo 35, e o
Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (IN SFC nº 01/2001 – Capítulo
X, Seção I, item 8).
A gestão da Unidade é de competência do Comitê de Administração, composto pelo Auditor
Geral e por quatro Gerentes Executivos.
A organização da Unidade está voltada para o cumprimento de suas responsabilidades e
desempenho das funções que lhe foram atribuídas. Sua estrutura organizacional é composta pela
Sede da Unidade – formada pelo Comitê de Administração, Divisões e Segmento Master – e pelas
Gerências de Auditoria.
Na Sede, as divisões respondem pelo apoio administrativo e gerencial ao Comitê de
Administração e pelo suporte às Gerências de Auditoria.
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 trabalho na BB Turismo, com o
objetivo de avaliar a governança e as ações adotadas pela Empresa para o gerenciamento dos riscos
e os controles associados às atividades priorizadas.
As principais constatações identificadas são:
a) Insuficiência: de acompanhamento do orçamento e dos resultados; e, de ações para
assessorar os Conselhos Consultivo e Fiscal.
b) Gerenciamento insuficiente: do cadastro de clientes; do cadastramento de fornecedores e
acompanhamento de contratos e acordos comerciais; e, do processo de segurança da
Empresa.
c) Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações
implementadas pela alta gerência
Foram emitidas 19 recomendações de auditoria para a BB Turismo, no exercício de 2013.
Em 31.12.2013 todas encontravam-se vincendas.
d) Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação das
recomendações exaradas pela auditoria interna
Os procedimentos adotados no âmbito da Auditoria Interna para acompanhamento de
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recomendações de auditoria interna são sistematizados e contam com apoio de base informatizada
na Intranet da Audit.
Nos trabalhos de acompanhamento/certificação são verificadas não apenas a implementação
das recomendações, mas, principalmente, se as constatações identificadas foram tratadas e os
objetivos, riscos e controles relacionados estão adequadamente gerenciados.
As recomendações da Auditoria Interna são emitidas quando identificadas fragilidades nos
processos auditados e falhas que mereçam atuação específica. São pactuadas ações com os gestores
visando à minimização dos riscos e ao aprimoramento dos processos corporativos.
As ações são acordadas com prazo de implementação compatível com o nível de criticidade
da constatação, a complexidade das mudanças necessárias e os custos/ recursos envolvidos. A
implementação das ações recomendadas é de responsabilidade dos respectivos gestores e tem
impacto na avaliação do desempenho da gestão de cada dependência responsável pelo cumprimento
da recomendação.
Por decisão do Conselho de Administração, as recomendações da Auditoria Interna são
classificadas em criticidades “A”, “B” ou “C”, conforme o risco envolvido e os controles internos
existentes. Nessa escala, a classificação “A” representa a maior criticidade.
As constatações de auditoria são armazenadas na Intranet da Audit e as respectivas
recomendações podem apresentar uma das seguintes situações:
 Vincenda - Quando o prazo previsto para implementação das medidas corretivas para
solução da constatação estiver por vencer e não houver registro de manifestação do
gestor.
 Vencida - Quando o prazo de implementação das medidas corretivas para solução da
constatação estiver vencido e não houver registro de manifestação
satisfatória/conclusiva do gestor.
 A certificar - Quando já houve manifestação do gestor acerca da implementação das
medidas corretivas para solução da constatação e a questão estiver à disposição da
Auditoria Interna para avaliação.
 Certificada - Quando, após avaliação, a Auditoria atestar o entendimento de que as
providências adotadas em atenção à respectiva recomendação foram reconhecidas como
suficientes e eficazes, com efetivo aperfeiçoamento da gestão de controles, riscos e da
governança.
 Prejudicada - Situação excepcional em que a constatação e respectiva recomendação
possam ser desconsideradas pela Auditoria Interna. O enquadramento nessa situação
requer justificativa fundamentada.
e) Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos
resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria interna
A Auditoria Interna do Banco do Brasil possui sistema para monitoramento do estágio das
ações empreendidas pelo Banco em decorrência dos resultados dos trabalhos de auditoria interna.
A Intranet da Auditoria Interna conta com aplicativo específico desenvolvido com o objetivo
de padronizar procedimentos de análise para Certificar, Prejudicar ou Prorrogar recomendações de
auditoria, que dispõe de segregação de funções e permite o armazenamento das evidências em bases
de dados, facilitando a recuperação de informações.
Para os casos de recomendações com prazo de implementação superior a 180 dias, as
Gerências de Auditoria devem solicitar aos respectivos gestores o registro na Intranet da Audit, no
mínimo a cada 90 dias, de “manifestação” acerca do andamento das providências para
implementação.
Os parâmetros adotados facilitam o acompanhamento de prazos intermediários de
recomendações e antecipam dificuldades porventura encontradas pelos responsáveis para a
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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 Turismo toma conhecimento das recomendações quando do
recebimento do relatório dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna na Entidade.
Integram o Conselho Consultivo da BB Turismo membros do Conselho Diretor do Banco do
Brasil, que encaminham informações para a área do Banco, responsável pela governança da BB
Cartões.
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 Turismo (Conselhos Consultivo e Fiscal) e
no Banco do Brasil (UGE – Unidade Governança de Entidades Ligadas) que poderão ser
informados tempestivamente em eventuais ocorrências.
9.2
9.2.1

Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93
Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93

Quadro 25 - Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR.
Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Situação em Relação às
Posse ou Início
Final do
Funções Obrigados a Entregar
Exigências da Lei nº
do Exercício de
Exercício de
Final do
a DBR
8.730/93
Cargo,
Cargo,
Exercício
Emprego ou
Emprego ou
Financeiro
Função
Função
Obrigados a entregar a DBR
Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº Entregaram a DBR
8.730/93)
Não cumpriram a obrigação
Obrigados a entregar a DBR
3
3
3
Entregaram a DBR
3
3
Cargos Eletivos
3
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: GEPAC/RH, BBTUR.
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9.2.2

Situação do Cumprimento das Obrigações

A gestão deste processo está sob a responsabilidade da Gerência de Pessoas e Administração
(GEPAC), a qual está empenhada em solicitar dos funcionários relacionados aos cargos executivos
da empresa a entrega da Declaração de Bens e Rendas – DBR. Para este processo não é feito uso de
sistema informatizado, uma vez que se trata apenas da Diretoria Executiva que é, atualmente,
composta por um Presidente e dois Diretores.
As informações são entregues pelos executivos em meio físico e são mantidas em armário
chaveado sob a responsabilidade da GEPAC. Quanto à análise, realiza-se a verificação entre as
informações constantes na DBR entregue no momento da posse e no final do exercício financeiro,
bem como, no final do exercício do cargo. Caso a entrega da DBR não ocorra, a GEPAC realiza
uma nova cobrança alertando para a obrigatoriedade, conforme expõe a Lei 8.730/93.
9.3

Medidas adotadas em caso de dano ao erário

Quadro 26 - Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2013.
Tomadas de Contas Especiais
Não instauradas
Instauradas
Casos de dano
objeto de
Dispensadas
Não remetidas ao TCU
medidas
Arquivamento
Não
Débito
administrativas
Prazo
Outros
enviadas > Remetidas
< R$
Não
internas
> 10
Casos*
180 dias do
ao TCU
Recebimen
Débito <
75.000
Comprova
anos
exercício
to Débito
R$ 75.000
ção
instauração*
350
Fonte: GECON, BBTUR.
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10 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

10.1 Descrição dos canais de acesso do cidadão
As filiais através de seus Gerentes e de seus Executivos de contas são o contato direto com o
cliente. Nas filiais são recebidas e tratadas as reclamações, denúncias e sugestões, de acordo com
sua jurisdição. A BB Turismo não possui dados gerenciais ou estatísticos sobre o atendimento da
demanda.
10.2 Mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes dos produtos e
serviços resultantes da atuação da unidade
A BB Turismo trabalha com a ferramenta Share Point para realizar pesquisa de satisfação.
As perguntas são divididas de acordo com o seguinte público-alvo: gestor, solicitante e viajante.
A pesquisa de satisfação é realizada em comum acordo com o cliente e esta negociação é
realizada a partir da filial. Após negociação com o cliente é enviado e-mail com link da pesquisa
para divulgação entre os funcionários da empresa. A pesquisa fica disponível por um período prédeterminado.
10.3 Demonstração dos resultados de eventuais pesquisas de opinião
No período dos últimos três anos os clientes pesquisados foram: Pesa, Kinross, Lupatech,
Claro, Oi Telemar, O Boticário, Mexichem, Embratel e Tupy.
O modelo de apuração adotado foi múltipla escolha e o modelo de apresentação foi
consolidado. Cada questão possuía cinco opções de respostas, sendo: muito satisfeito (M.S.);
satisfeito (S); indiferente (IND.); insatisfeito (INS.); e, muito insatisfeito (M.I).
COMUNICAÇÃO
GESTOR
M.S.

S

33%

56%

SOLICITANTE

IND. INS. M.I.
11%

0%

0%

M.S.

S

25%

54%

PASSAGEIRO

IND. INS. M.I.
8%

14%

0%

M.S.

S

37%

49%

IND. INS. M.I.
11%

5%

0%

RELACIONAMENTO COMERCIAL
GESTOR
M.S.

S

26%

35%

SOLICITANTE

IND. INS. M.I.
28%

5%

6%

M.S.
X

PASSAGEIRO

S IND. INS. M.I.
X

X

X

X

M.S.
X

S IND. INS. M.I.
X

X

X

X

INFORMAÇÕES DE GESTÃO DE VIAGENS
GESTOR
M.S.

S

17%

47%

SOLICITANTE

IND. INS. M.I.
32%

4%

0%

M.S.
X

PASSAGEIRO

S IND. INS. M.I.
X

X

X

X

M.S.
X

S IND. INS. M.I.
X

X

X

X

SALA VIP
GESTOR
M.S.

S

100%

0%

SOLICITANTE

IND. INS. M.I.
0%

0%

0%

M.S.

S

X

X

PASSAGEIRO

IND. INS. M.I.
X

X

X

M.S.

S

X

X

IND. INS. M.I.
X

X

X
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24 HORAS
GESTOR
M.S.

S

38%

50%

SOLICITANTE

IND. INS. M.I.
6%

6%

0%

M.S.

S

16%

69%

PASSAGEIRO

IND. INS. M.I.
2%

11%

3%

M.S.

S

17%

51%

IND. INS. M.I.
5%

26%

1%

SISTEMAS
GESTOR
M.S.

S

41%

47%

SOLICITANTE

IND. INS. M.I.
10%

3%

0%

M.S.

S

9%

70%

PASSAGEIRO

IND. INS. M.I.
2%

19%

0%

M.S.

S

19%

53%

IND. INS. M.I.
5%

25%

0%

ATENDIMENTO
GESTOR

SOLICITANTE

M.S. S IND. INS. M.I.
X

X

X

X

X

M.S.

S

34%

47%

PASSAGEIRO

IND. INS. M.I.
12%

5%

2%

M.S.

S

35%

51%

IND. INS. M.I.
6%

5%

4%

LAZER
GESTOR

SOLICITANTE

M.S. S IND. INS. M.I.
X

X

X

X

X

M.S.

S

X

X

PASSAGEIRO

IND. INS. M.I.
X

X

X

M.S.

S

X

X

IND. INS. M.I.
X

X

X

FATURAMENTO
GESTOR

SOLICITANTE

M.S.

S

IND.

INS.

M.I.

0%

48%

15%

37%

0%

PASSAGEIRO

M.S. S IND. INS. M.I.
X

X

X

X

M.S. S IND. INS. M.I.

X

X

X

X

X

X

SERVIÇOS AÉREOS
GESTOR
M.S.
X

SOLICITANTE

S IND. INS. M.I.
X

X

X

X

M.S.
X

PASSAGEIRO

S IND. INS. M.I.
X

X

X

X

M.S.

S

21%

67%

IND. INS. M.I.
13%

0%

0%

SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
GESTOR
M.S.
X

SOLICITANTE

S IND. INS. M.I.
X

X

X

X

M.S.
X

PASSAGEIRO

S IND. INS. M.I.
X

X

X

X

M.S.

S

25%

67%

IND. INS. M.I.
0%

9%

0%

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OUTROS
GESTOR
M.S.
X

SOLICITANTE

S IND. INS. M.I.
X

X

X

X

M.S.
X

PASSAGEIRO

S IND. INS. M.I.
X

X

X

X

M.S.

S

25%

67%

IND. INS. M.I.
9%

0%

0%
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11 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
11.1 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas pela Lei nº 6.404/1976
As demonstrações contábeis, bem como, notas explicativas encontram-se no Anexo 1.
11.2 Composição Acionária das Empresas Estatais
O Capital Social da BBTUR está distribuído da seguinte forma:
• Brasilian American Merchant Bank – BAMB (9.536.979 cotas, correspondentes a
99% do capital); e,
• BB Leasing Co. Ltda (96.333 cotas, correspondentes a 1% do capital).
11.2.1 Composição Acionária do Capital Social como Investida

Free Float

Governo

Free Float

Governo

Quadro 27 – Composição acionária do Capital Social.
UJ COMO INVESTIDA - POSIÇÃO EM 31/12/2013
Denominação completa
BBTUR Viagens e Turismo Ltda.
Ações Ordinárias (%)
ACIONISTAS
31/12/2013
Tesouro Nacional
Outras Entidades Governamentais
Fundos de Pensão que recebem recursos públicos
Ações em Tesouraria
% Governo
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Capital Estrangeiro
100
% free float
Subtotal Ordinárias (%)
100
Ações Preferenciais (%)
ACIONISTAS
31/12/2013
Tesouro Nacional
Outras Entidades Governamentais
Fundos de Pensão que recebem recursos públicos
Ações em Tesouraria
% Governo
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Capital Estrangeiro
% free float
Subtotal Preferenciais (%)
Total
100%
Fonte: GECON, BBTUR.

31/12/2012
100
100

31/12/2011
100
100

31/12/2012
100%

31/12/2011
100%

11.3 Relatório de Auditoria Independente
Na opinião dos auditores independentes as demonstrações contábeis da BB Turismo
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Empresa, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
O parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis encontra-se no
Anexo 2.
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12 INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE
COMPLEMENTAR PATROCINADA
a)
b)
c)
d)

FECHADA

DE

PREVIDÊNCIA

Nome: BB Previdência.
Razão Social: BB Previdência Fundo de Pensão Banco do Brasil.
CNPJ: 00.544.659/0001-09.
Demonstrativo anual:

Quadro 28 - Entidade fechada de previdência complementar - Demonstrativo anual.
Total da folha de
pagamento dos empregados
participantes

Valor total das
contribuições pagas
pelos empregados
participantes

Valor total das
contribuições pagas pela
patrocinadora

6.596.173

271.075

250.385

Aplicação realizada em
2013 no Fundo BB
Previdência, Grupo 7
FIC FI Multimercado
(Resolução nº 3.792/2009)
521.735

Fonte: GEPAC/RH, BBTUR.

Os saldos acumulados, em 2013, das aplicações em renda fixa, variável e investimentos
estruturados são, respectivamente, R$ 2.897.572, R$ 779.344 e R$ 36.015. As referidas aplicações
obedecem a Resolução nº 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional.
e) Síntese da manifestação da Secretaria de Previdência Complementar
A Secretaria de Previdência Complementar tem por objetivo formular, executar e coordenar
a política de previdência complementar, bem como supervisionar e fiscalizar as entidades fechadas
de previdência complementar que operam e administram planos de previdência. Tem como missão
promover as condições para o regular funcionamento do sistema de previdência complementar
fechado.
O plano BBTURPREV é estruturado na modalidade contribuição definitiva, portanto as
contribuições vertidas ao plano destinam-se à formação dos saldos de conta, cujos valores são
atualizados de acordo com a rentabilidade liquida alcançada na aplicação dos recursos.
Quanto à adequação dos métodos, por se tratar de plano estruturado, sob a modalidade de
contribuição definitiva, o método de financiamento deve ser o de capitalização financeira. No plano
em questão o método de financiamento adotado é adequado.
f) Avaliação da política de investimentos da entidade fechada de previdência complementar
O ano de 2013 foi desfavorável para os investimentos dos planos de previdência
complementar brasileiros. Em geral, não foram atingidos os parâmetros de desempenho e as metas
atuariais, que, no caso do Plano BBTURPREV, são de INPC acrescido de juros de 5% ao ano. O
desempenho do indicador do Plano, em 2013, foi de 10,8%, enquanto a rentabilidade foi de -5,3%.
Fundamentalmente, os desempenhos dos investimentos em 2013 são explicados pelas
condições macroeconômicas internas (Brasil) e externas, especialmente Estados Unidos e China, e
pelas expectativas decorrentes das alterações de suas políticas monetárias. Tais variáveis causaram
ajustes negativos nos preços de parte dos títulos de renda fixa e no valor das ações de empresas
brasileiras em mercado.
Os investimentos da BB Previdência em ativos de renda fixa são marcados a mercado. As
alterações nas taxas de juros praticadas no mercado de renda fixa alteram os preços desses ativos,
de forma que, quando as taxas de juros de mercado sobem, os preços dos ativos caem e, quando as
taxas de juros caem, os preços dos ativos sobem. Outro fator importante é o prazo de vencimento
desses títulos: quanto maior o prazo, maior o impacto.
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Os investimentos e realizações do plano BBTURPREV cumprem integralmente a legislação
vigente para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, notadamente a Resolução
3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional.
g) Conclusões contidas no Parecer da Auditoria Independente da BBTURPREV
Informações apresentadas no Anexo 3.
h) Demonstração do resultado atuarial no exercício de referência e nos dois anteriores
Informações apresentadas no Anexo 4.
i) Conclusões do último estudo atuarial
Informações apresentadas no Anexo 5.
j) Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas no exercício
Durante o exercício de 2013 não foram realizadas ações de fiscalização.
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Anexo 1 - Demonstrações Contábeis
BB Tur Viagens e Turismo LTDA.
Demonstrações Contábeis
Em milhares de Reais
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber
Outros Créditos
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Outros Créditos
Créditos Tributários
Investimentos
Imobilizado
Intangível

31.12.2013

31.12.2012

66.763
7.613
43.978
15.172

51.970
4.323
39.162
8.485

12.433
8.469
4.010
4.459
2
2.726
1.236

10.466
7.006
2.653
4.353
2
1.679
1.779

79.196

62.436

31.12.2013

31.12.2012

65.419

49.882

(Nota 24.a)
(Nota 19.c)

13.321
32.571
1.855
2.988
3.859
6.859
3.966
3.272
694

3.781
27.652
1.013
3.009
5.334
6.270
2.823
2.735
88

(Nota 24.a)

518
518
518

1.522
1.522
1.522

(Nota 19.a)
(Nota 19.b)

13.259
9.633
3.626

11.032
9.633
1.399

79.196

62.436

(Nota 4)
(Nota 5)
(Nota 6)

(Nota 6)
(Nota 20.c)
(Nota 7)
(Nota 8)

TOTAL DO ATIVO
PASSIVO / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações c/ Instituições Financeiras e Adm. Cartões de
Crédito
Fornecedores de Bens e Serviços
Obrigações Fiscais
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Adiantamentos de Clientes
Outras Obrigações
Outras Provisões
Provisão para Demandas Judiciais
Dividendos
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Outras Provisões
Provisão para Demandas Judiciais
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reserva de Lucros
TOTAL DO PASSIVO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(Nota 9)
(Nota 10)
(Nota 11)
(Nota 12)
(Nota 13)
(Nota 14)
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BB Tur Viagens e Turismo LTDA.
Demonstrações Contábeis
Em milhares de Reais
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercício/2013

Exercício/2012

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

(Nota 15)

47.436

41.934

CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

(Nota 16)

(20.094)

(18.331)

27.342

23.603

(23.230)
(14.235)

(23.277)
(13.795)

LUCRO BRUTO
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas de Pessoal
Despesas Administrativas

(Nota 17.a)

(10.363)

(10.071)

Despesas de Depreciação e Amortização

(Nota 17.b)

(807)

(919)

Despesas com Eventos

(Nota 17.c)

(233)

(181)

Outras Receitas/ (Despesas) Operacionais

(Nota 17.d)

2.408

1.689

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS
FINANCEIRAS

4.112

326

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras

(Nota 18.a)

240
1.060

403
774

Despesas Financeiras

(Nota 18.b)

(820)

(371)

4.352

729

(1.431)

(359)

2.921

370

9.633.312

9.633.312

0,3032

0,0384

Exercício/2013

Exercício/2012

2.921
--

370
--

--

--

2.921

370

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O
LUCRO
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(Nota 20.a)

LUCRO LÍQUIDO
Número de quotas
Lucro por quota (R$)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

LUCRO LÍQUIDO
Outros resultados abrangentes
Efeitos dos impostos
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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BBTUR - Viagens e Turismo LTDA.
Demonstrações Contábeis
Em milhares de Reais
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital

EVENTOS
Saldos em 31.12.2011

Reserva de Lucros

Lucros ou Prejuízos

Realizado
9.633

Legal
107

Estatutária
--

Acumulados
1.010

Total
10.750

Lucro líquido do período

(Nota 19.c)

--

--

--

370

370

Destinações:
Reservas

(Nota 19.c)

--

18

1.274

(1.292)

Dividendos

(Nota 19.c)

--

--

--

(88)

-(88)

Saldos em 31.12.2012

9.633

125

1.274

--

11.032

Mutações do período

--

18

1.274

(1.010)

282

Saldos em 31.12.2012

9.633

125

1.274

--

11.032

Lucro líquido do período

(Nota 19.c)

--

--

--

2.921

2.921

Destinações:
Reservas

(Nota 19.c)

--

146

2.081

(2.227)

--

Dividendos

(Nota 19.c)

--

--

--

(694)

(694)

Saldos em 31.12.2013

9.633

271

3.355

--

13.259

Mutações do período

--

146

2.081

--

2.227

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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BBTUR - Viagens e Turismo LTDA.
Demonstrações Contábeis
Em milhares de Reais
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercício/2013

Exercício/2012

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

4.352

729

Ajustes ao Lucro Antes dos Impostos
Despesas de Depreciação e Amortização

1.183
1.096

862
1.102

22

--

(67)
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FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES

(Ganhos) ou Perdas do Ativo Permanente
Reforço/ (Reversão) de Provisão para Devedores Duvidosos
Reforço/ (Reversão) de Provisão para Outros Créditos

132

(283)

Variações Patrimoniais
Aumento de Contas a Receber

(533)
(4.749)

(2.273)
(3.657)

Aumento de Outros Créditos Líquidos dos Créditos Tributários

(7.653)

(1.360)

Aumento de Fornecedores de Bens e Serviços

3.418

6.452

Aumento de Obrigações c/ Instit. Financeiras e Administradoras de Cartões

9.540

(1.366)

Redução de Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Previdenciárias

(428)

(77)

150

(2.083)

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos

(811)

(182)

CAIXA GERADO/(UTILIZADO) PELAS OPERAÇÕES

5.002

(682)

(1.585)

(911)

(37)

(218)

(1.622)

(1.129)

(90)

(1.041)

(90)

(1.041)

Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

3.290

(2.852)

Início do Período

4.323

7.175

Fim do Período

7.613

4.323

Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa

3.290

(2.852)

Aumento/ (Redução) de Outras Obrigações

FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aumento de Imobilizado
Aumento de Intangível
CAIXA GERADO/(UTILIZADO) PELAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Dividendos pagos
CAIXA GERADO/(UTILIZADO) PELAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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1 – A BB TURISMO E SUAS OPERAÇÕES
A BBTUR – Viagens e Turismo LTDA. (BB Turismo) é uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, subsidiária
indireta integral do Banco do Brasil S.A., constituída em 08.11.1982, e sua matriz está localizada no Setor Bancário Sul
Quadra 02, Bloco Q, Centro Empresarial João Carlos Saad, Salas 1101 a 1107 e 1201 a 1211, Brasília, Distrito Federal,
Brasil. Tem por objeto a exploração de atividades peculiares às agências de viagens e turismo e às operadoras de
serviços turísticos, bem como as operações de câmbio, inclusive a prática de câmbio manual, a organização e prestação
de serviços a congressos, convenções, seminários, feiras ou eventos congêneres.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações
e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a
Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis, quando for o caso. Ativos e
passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a provisão para créditos de liquidação duvidosa
(Nota 5), vida útil dos ativos imobilizados (Nota 7), ativos fiscais diferidos (Nota 20.c) e provisões para riscos cíveis,
trabalhistas e fiscais (Nota 24). Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são
conhecidos por ocasião da sua liquidação.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria em 28.04.2014.

3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis adotadas pela BB Turismo são aplicadas de forma consistente em todos os períodos apresentados
nestas demonstrações contábeis.

a) Apuração do Resultado
As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de competência. As rendas de comissões de passagens
aéreas decorrentes do agenciamento de viagens são reconhecidas no ato da emissão do bilhete aéreo. As demais
comissões de serviços no país relativas à organização de eventos, intermediação de hospedagens, locação de veículos e
incentivos fixos de passagens aéreas são reconhecidas por ocasião da prestação de contas pelos fornecedores dos
serviços.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa estão representados por disponibilidades em moeda nacional e instrumentos financeiros,
com prazos originais na data da efetiva aplicação que não supera 90 dias, sujeitas a insignificante risco de mudança de
valores e limites.
Os instrumentos financeiros de Liquidez são registrados em Disponibilidades pelo valor de aplicação ou aquisição,
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Esses instrumentos financeiros são destinados à negociação
e encontram-se contabilizados por valores próximos aos de mercado (Nota 4).

c) Provisão para Devedores Duvidosos
A Administração considera, para fins de registro da provisão para créditos, uma metodologia semelhante à adotada pelo
seu controlador, atribuindo percentuais de acordo com o prazo decorrido após o vencimento. A Administração considera
que a provisão para perdas de créditos é registrada em montante suficiente para absorver possíveis prejuízos futuros,
sendo as respectivas variações na provisão reconhecidas no resultado (Nota 5).

d) Imobilizado
O Ativo Imobilizado está registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada e perdas por redução ao
valor recuperável. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a
vida econômica dos bens, conforme definida na Instrução Normativa SRF nº 162, de 31.12.1998. (Nota 7).
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e) Intangível
Os ativos intangíveis são mensurados pelo custo, deduzidos da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor
recuperável. Contemplam os gastos com aquisição de softwares e licenças de uso com prazo de amortização de 5 anos
(Nota 8).
A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de ativos
intangíveis, exceto ágio, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso, já que esse método é o que melhor
reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. A definição do prazo de vida útil é a
constante na Instrução Normativa SRF nº 162, de 31.12.1998.

f) Redução do Valor Recuperável de Ativos não Financeiros - Imparidade
É reconhecida uma perda por imparidade se o valor contábil de um ativo excede seu valor recuperável. Perdas por
imparidade são reconhecidas no resultado do período.
No mínimo anualmente, a BB Turismo elabora estudos para verificar se existem indícios de desvalorização dos ativos
alcançados pelo CPC 01, segundo critérios técnicos definidos pela Administração.
Havendo indicação de possível desvalorização, a entidade elabora estimativa para mensuração do valor recuperável e o
reconhecimento de perdas por imparidade (Nota 25.a).

g) Tributos
Os tributos são apurados com base nas alíquotas demonstradas no quadro a seguir:
Tributos
Imposto de Renda (15% e adicional de 10%)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Pis/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Alíquota
25%
9%
0,65% e 1,65%
3% e 7,6%
até 5%

Os ativos fiscais diferidos (créditos tributários) são constituídos pela aplicação das alíquotas vigentes dos tributos sobre
suas respectivas bases. Para constituição, manutenção e baixa dos ativos fiscais diferidos são observados os critérios
estabelecidos no CPC 32 – Tributos sobre o Lucro, e estão suportados por estudo de capacidade de realização.

h) Provisões e Passivos Contingentes
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos passivos contingentes são efetuados de acordo com os critérios
definidos pela NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovada pela Resolução CFC nº
1.180, de 24.07.2009.
Os passivos contingentes são reconhecidos nas demonstrações contábeis quando, baseado na opinião técnica de
assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável (Nota 24.a) o risco de perda de uma demanda judicial
ou extrajudicial, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos
forem mensuráveis com suficiente segurança, sendo quantificados quando da citação/notificação judicial e
revisadas/atualizadas mensalmente, de forma individualizada, assim considerados os processos relativos às causas, ou
cujo valor seja relevante, considerando: o valor indenizatório pretendido, a região de origem, o tipo de ação, o tipo de juízo,
o valor provável de condenação, provas apresentadas e provas produzidas nos autos, jurisprudência sobre a matéria,
subsídios fáticos levantados, decisões judiciais que vieram a ser proferidas na ação, classificação e grau de risco de perda
da demanda.
Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reconhecidos nas demonstrações contábeis,
devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas (Nota 24.b), e os classificados como remotos não requerem
provisão e divulgação.

i) Moeda Funcional
A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis da BB Turismo é o Real (R$).

j)

Gerenciamento de riscos

Os instrumentos financeiros da BB Turismo encontram-se registrados em contas patrimoniais e estão compreendidos
principalmente pelas contas-correntes bancárias, pelos saldos de aplicações financeiras, créditos a receber e
fornecedores, todos classificados como Empréstimos e Recebíveis. A Empresa não opera com instrumentos financeiros
derivativos.
Os riscos advindos do uso de instrumentos financeiros estão relacionados a:
Risco de crédito: representa o risco de prejuízo financeiro da Empresa caso um cliente ou contra-parte em um instrumento
financeiro não cumpra com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Empresa,
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representados, principalmente, por caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros créditos. A exposição máxima
que a Empresa está sujeita para esse risco está representada pelos respectivos saldos consignados nas demonstrações
contábeis (Notas 4, 5 e 6).
Risco de mercado: é a possibilidade de perdas causadas por mudanças no comportamento das taxas de juros, que estão
principalmente relacionadas a atualização de passivos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é
controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.
Risco de liquidez: representa o risco de a Empresa encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com
seus passivos financeiros. Os principais passivos financeiros estão representados pelas obrigações decorrentes de
fornecedores e obrigações sociais e trabalhistas.
A BB Turismo garante que possui caixa e equivalente de caixa à vista suficiente para cumprir com despesas operacionais
esperadas para um período de 60 dias, incluindo o cumprimento de obrigações financeiras; isto exclui o impacto potencial
de circunstâncias extremas que não podem ser razoavelmente previstas, como desastres naturais. Além disso, a Empresa
mantém as seguintes linhas de crédito:
- R$ 7,8 milhões de linha de crédito BB Giro Empresa Flex, encargos CDI Over + juros de 4% a.a.;
- R$ 1,6 milhões de linha de crédito BB Capital de Giro-Prefixado, encargos 1,133% a.m.;
- R$ 3 milhões de Cheque Ouro Empresarial, taxa de juros de 9,05% a.m., correspondente a 182,82% a.a.
Os juros dessas linhas de crédito são pagos mensalmente, caso sejam utilizadas, conforme previsto no contrato com
instituição financeira.
Risco operacional: representa o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas
associadas a processos, pessoas, tecnologia e infra-estrutura da empresa e de fatores externos, exceto os relacionados
ao risco de crédito, de mercado e de liquidez, bem como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias. O
objetivo da Empresa é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à sua
imagem.

k) Descontos Financeiros Concedidos
Os descontos financeiros concedidos têm como objetivo principal estimular os devedores a quitarem os débitos com
antecedência, evitando transtornos para a BB Turismo, tanto no aspecto de “liquidez” quanto no aspecto burocrático. São
registrados na ocasião do recebimento de valores relativos à venda de serviços turísticos e contabilizados em
contrapartida com Créditos de Clientes a Receber.

4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
R$ mil

Caixa
Depósito Bancário
BB Comercial 17
BB CP Corp 600 mil
Total

31.12.2013
17
6.904
692
-7.613

31.12.2012
9
2.734
650
930
4.323

31.12.2013
29.544
10.269
4.018
284
(137)
43.978

31.12.2012
25.150
8.931
5.037
248
(204)
39.162

5 – CONTAS A RECEBER
R$ mil

Clientes – Serviços
Clientes – Passagens Aéreas
Comissões a Receber
Créditos a Receber
(1)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Total
Ativo Circulante

43.978

39.162

(1) A provisão corresponde a 0,3 % do saldo de Contas a Receber (0,5% em 31.12.2012), conforme demonstrativo a seguir:

Constituição da Provisão por Níveis de Risco:
R$ mil

Nível de Risco
AA (1)
A
B

Atraso em
dias
-1 a 14
15 a 30

%
Provisão
-0,5
1

31.12.2013
Valor dos
Valor da
Créditos
Provisão
41.545
-1.445
7
655
7

31.12.2012
Valor dos
Valor da
Créditos
Provisão
36.295
-2.070
10
292
3
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C
D
E
F
G
H
Total

31 a 60
61 a 90
91 a 120
121 a 150
151 a 180
Acima de 180

3
10
30
50
70
100

278
36
57
11
1
87
44.115

8
4
17
6
1
87
137

438
27
88
9
10
137
39.366

13
3
26
5
7
137
204

(1) Incluem as operações efetuadas com o conglomerado Banco do Brasil no montante de R$ 6.399 mil (R$ 8.781 mil em 31.12.2012). A
definição do nível de risco AA para o Banco do Brasil foi realizada levando-se em conta a base histórica dos pagamentos efetuados,
guardadas as particularidades dos serviços e prestações de contas.

Movimentação da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa:
R$ mil

Saldo inicial
Reforço
Reversão
Saldo final

Exerc/2013
204
160
(227)
137

Exerc/2012
161
165
(122)
204

137

204

Ativo Circulante

6 – OUTROS CRÉDITOS
R$ mil

Impostos a Compensar/Recuperar (1)
Depósitos Judiciais (2)
Outros Créditos (3)
Valores a Recuperar de Fornecedores - Passagens Aéreas (4)
Valores a Recuperar de Fornecedores - Impostos Lei n.º 10.833/2003 (5)
Valores a Recuperar de Clientes (6)
Adiantamentos Diversos
Valores a Recuperar de Fornecedores em moeda estrangeira
Depósitos Administrativos
Outros Valores a Recuperar
Provisão para Outros Créditos (7)
Total
Ativo Circulante
Ativo Não Circulante

31.12.2013
6.037
3.962
3.640
2.188
1.485
1.387
772
71
48
34
(442)
19.182

31.12.2012
3.720
2.614
1.152
1.229
1.223
635
686
71
39
78
(309)
11.138

15.172
4.010

8.485
2.653

(1) Referem-se a imposto de renda retido por terceiros e impostos e contribuições pagos a maior em função do recolhimento por
estimativa que serão compensados mediante legislação tributária vigente.
(2) Referem-se a valores depositados em garantia de ações judiciais contra a Empresa oriundas, principalmente, de ações trabalhistas
movidas por ex-funcionários.
(3) Incluem, principalmente, valores de vendas à vista pendentes de identificação dos recursos e pagamento efetuados pela BB Turismo
pendentes de conciliação junto ao beneficiário. Esse saldo é composto por outras contas, dentre elas: Depósitos Caucionados e
Despesas Antecipadas. O valor pendente de identificação é de R$ 432 mil (R$ 282 mil em 31.12.2012).
(4) Referem-se a reembolsos realizados pelas companhias aéreas no cartão de crédito corporativo pendentes de regularização.
(5) Referem-se a impostos retidos dos fornecedores por entidades da Administração Pública Federal, quando do pagamento de faturas,
conforme art. 34, inciso I e II da Lei n.º 10.833/2003, cujo ressarcimento é solicitado pela BB Turismo às companhias aéreas.
(6) Referem-se, basicamente, a créditos a recuperar junto a clientes, decorrentes de taxas por transação e ressarcimento de custos de
pessoal.
(7) Referem-se a provisões para Movimentações Bancárias no valor de R$ 83 mil (R$ 34 mil em 31.12.2012), Falhas em Serviços e/ou
Sistemas no valor de R$ 156 mil (R$ 88 mil em 31.12.2012), Vendas à Vista no valor de R$ 192 mil (R$ 159 mil em 31.12.2012), ADM
no valor de R$ 10 mil (R$ 28 mil em 31.12.2012).

7 – IMOBILIZADO
R$ mil
31.12.2012
Taxa Anual
Depreciação
%

Imobilizado de Uso
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
Instalações
Máquinas e Equipamentos

20
10
10

Saldo
Contábil

1.617
684
21
119

Exercício/2013
AquisiBaixa
ção

1.441
-940
41

(140)
(23)
---

31.12.2013

Depreciação

(254)
(158)
(16)
(12)

Custo de
Aquisição

5.877
1.995
1.061
237

Depreciação
Amortização
Acumulada

(3.213)
(1.492)
(116)
(89)

Saldo
Contábil

2.664
503
945
148
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Equip. de Processamento de Dados
Equipamentos Telefônicos
Móveis e Utensílios

20
20
10

484
8
301

--460

(115)
(2)
--

(45)
(1)
(22)

1.445
71
1.068

(1.121)
(66)
(329)

324
5
739

Imobilizado em Andamento

--

62

--

--

--

62

--

62

Total

--

1.679

1.441

(140)

(254)

5.939

(3.213)

2.726

8 – INTANGÍVEL
R$ mil
31.12.2012
Taxa Anual
Amortização
%

Licença de Uso
Software e Aplicativos
Marcas e Patentes
Intangível em Desenvolvimento
Total

20
20
20
--

Exercício/2013

Saldo
Contábil

Aquisição

1.121
657
1
-1.779

---64
64

Baixa

(1)
(25)
--(26)

31.12.2013

Amortização

Custo de
Aquisição

(293)
(288)
--(581)

Amortização
Acumulada

1.468
2.527
1
64
4.060

(641)
(2.183)
--(2.824)

Saldo
Contábil

827
344
1
64
1.236

9 – OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO
R$ mil

Faturas a Pagar para Administradoras de Cartões de Crédito
Empréstimo/Financiamentos Moeda Nacional
Total

(1)

31.12.2013
11.575
1.746
13.321

Passivo Circulante

13.321

31.12.2012
3.781
-3.781
3.781

(1) Obrigações com as Administradoras de Cartões de Crédito pela utilização do Cartão de Crédito Corporativo para a aquisição de
passagens aéreas.

10 – FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Obrigações com credores pela aquisição de passagens aéreas, hospedagem e outros serviços.
R$ mil

Fornecedores de Serviços
Fornecedores de Passagens Aéreas
Valores a Liquidar de Faturas
Total
Passivo Circulante

31.12.2013
23.896
6.436
2.239
32.571
32.571

31.12.2012
19.341
5.456
2.855
27.652
27.652

11 – OBRIGAÇÕES FISCAIS
R$ mil

Retenções de Impostos e Contribuições
Imposto de Renda sobre o Lucro
ISS/IRRF a Recolher
Contribuição Social sobre o Lucro
PIS/Cofins a Recolher
Total
Passivo Circulante

31.12.2013
607
529
332
197
190
1.855

31.12.2012
584
19
192
9
209
1.013

1.855

1.013

31.12.2013
2.178
528

31.12.2012
2.237
489

12 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
R$ mil

Provisão para Férias
INSS a Recolher
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FGTS a Recolher
Outras
Total

130
152
2.988

130
153
3.009

Passivo Circulante

2.988

3.009

13 – ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
Adiantamentos recebidos de clientes, pendentes de utilização dos serviços.
R$ mil

Valores a Repassar a Fornecedores
Adiantamentos de Clientes
Obrigações por Adiantamentos de Clientes
Total
Passivo Circulante

31.12.2013
3.508
351
-3.859

31.12.2012
5.009
307
18
5.334

3.859

5.334

31.12.2013
4.271
1.148
535
583
245
77
6.859

31.12.2012
3.524
1.111
510
393
254
478
6.270

6.859

6.270

14 – OUTRAS OBRIGAÇÕES
R$ mil

Reembolsos de Passagens Aéreas a Pagar (1)
Valores a Restituir a Clientes (2)
Valores a Pagar a Sociedades Ligadas (3)
Valores a Compensar – Lei n.º 10.833/2003 (4)
Valores a Restituir a Fornecedores (5)
Outras
Total
Passivo Circulante
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Referem-se a reembolsos de passagens aéreas a pagar decorrentes de desistência.
Referem-se a valores a restituir a clientes em decorrência de cobrança efetuada a maior por ocasião da venda de passagens aéreas
(exceto empresa ligada).
Referem-se a débitos junto ao Banco do Brasil S.A. relativos a repasses de despesas de responsabilidade da BB Turismo.
Referem-se à retenção de valores nos pagamentos a fornecedores, pendentes de compensação com os impostos retidos por
entidades da Administração Pública Federal, conforme Lei n.º 10.833/2003.
Referem-se a valores em questionamento junto às companhias aéreas, referentes a créditos recebidos nas faturas do cartão de
crédito corporativo.

15 – RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
R$ mil

Receita Bruta de Serviços
Rendas de Comissões – Passagens Aéreas
Serviços
Deduções da Receita Bruta
Despesas Comerciais
ISS
Pasep/Cofins
Total

Exerc/2013
53.242
19.287
33.955
(5.806)
(1.637)
(2.031)
(2.138)
47.436

Exerc/2012
47.245
16.918
30.327
(5.311)
(1.698)
(1.688)
(1.925)
41.934

Exerc/2013
(14.410)
(289)
(5.395)
(3.240)
(1.538)
(395)
(169)
(53)
(20.094)

Exerc/2012
(13.463)
(183)
(4.685)
(2.774)
(1.289)
(413)
(158)
(51)
(18.331)

16 – CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
R$ mil

Pessoal
Depreciação e Amortização
Administrativas
Aluguel
Comunicações
Condomínio
Energia
Material de Expediente
Total
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A metodologia aplicada pela Empresa consiste na segregação dos custos e das despesas. Para isso, utilizou-se os
balancetes mensais de todas as unidades (centros de custos) da Empresa. Os gastos identificados como vinculados à
geração de negócios foram marcados como custos e os demais mantidos como despesas. Da mesma forma, os gastos
com pessoas ocupantes das funções de Consultor e de Supervisor, quando vinculado a negócios, também foram alocados
como custos.

17 – RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS
a) Despesas Administrativas
R$ mil
(1)

Serviços Prestados
Comunicações
Honorários
Aluguel
Demandas Judiciais (2)
Viagens
Condomínio
Provisões Administrativas
Despesas Contratuais
Transportes
Materiais de Expediente
Outras
Total

Exerc/2013
(2.423)
(2.154)
(1.787)
(1.347)
(787)
(542)
(276)
(222)
(176)
(131)
(42)
(476)
(10.363)

Exerc/2012
(2.247)
(1.778)
(1.456)
(1.003)
(744)
(680)
(398)
(234)
(886)
(164)
(33)
(448)
(10.071)

(1) Referem-se a serviços de mensageiros e serviços técnicos profissionais prestados por pessoas físicas e jurídicas.
(2) Referem-se, principalmente, a demandas judiciais trabalhistas.

b) Despesas de Depreciação e Amortização
R$ mil

Depreciação e Amortização
Total

Exerc/2013
(807)
(807)

Exerc/2012
(919)
(919)

Exerc/2013
(233)
(233)

Exerc/2012
(181)
(181)

Exerc/2013
1.304
994
706
699
413
64
6
(541)
(458)
(296)
(210)
(74)
(47)
(23)
-(129)
2.408

Exerc/2012
499
831
391
458
154
76
636
(275)
(119)
(365)
(32)
(166)
(256)
(157)
(175)
189
1.689

c) Despesas com Eventos
R$ mil

Despesas com Eventos
Total

d) Outras Receitas / (Despesas) Operacionais
R$ mil

Ganhos de Capital
Receitas Contratuais
Reversão de Provisão para Perdas (1)
Reversão de Provisão para Demandas Judiciais (2)
Multas Contratuais Recebidas (3)
Recuperação de Créditos (4)
Recuperação de Despesas
Despesas com Impostos e Contribuições
Provisão para Devedores Duvidosos
Comissões e Despesas Bancárias
Provisão para Outros Créditos
Perdas na Realização de Créditos
Despesas de Marketing
Perdas de Capital (5)
Prejuízos com Passagens Aéreas(6)
Demais
Total
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Refere-se à PCLD e a Valores a Regularizar.
Refere-se à reversão de provisão sobre demandas judiciais decorrente de baixas pelos pagamentos de condenação e/ou acordos
realizados nos processos e pela revisão de risco de sucumbência.
Referem-se a penalidades por descumprimento de contrato de prestação de serviços.
Refere-se à recuperação de créditos junto às companhias aéreas de valores lançados em perdas.
Refere-se à baixa de imobilizado.
Referem-se, principalmente, a tributos retidos Lei - 10.833/2003, não ressarcidos pelas Cias Aéreas, baixados para prejuízo.

18 – RESULTADO FINANCEIRO
a) Receitas Financeiras
R$ mil

Juros Recebidos ou Auferidos
Receitas de Aplicações Financeiras
Variações Cambiais Ativas
Descontos Obtidos
Total

Exerc/2013
572
314
168
6
1.060

Exerc/2012
352
385
33
4
774

Exerc/2013
(482)
(154)
(104)
(77)
(3)
(820)

Exerc/2012
(6)
(231)
(81)
(21)
(32)
(371)

b) Despesas Financeiras
R$ mil

Juros sobre Empréstimos Bancários
Descontos Concedidos
Juros Passivos
Variações Cambiais Passivas
Variação Monetária Passiva
Total

19 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
O Capital Social, no montante de R$ 9.633 mil em 31.12.2013 e 31.12.2012, equivalente a 9.633.312 quotas com valor
nominal de R$ 1,00 cada uma.

Brasilian American Merchant Bank – BAMB
BB Leasing Company Ltd.

Quantidade de quotas
9.536.979
96.333

b) Reservas de Lucros
R$ mil

Reservas de Lucros
Reserva Legal
(1)
Reserva Estatutária

31.12.2013
3.626
271
3.355

31.12.2012
1.399
125
1.274

(1) Inclui, em 31.12.2012, o valor de R$ 1.010 mil referente a destinação de lucros acumulados de períodos anteriores, conforme
Nota19.c.

A Reserva Estatutária para Margem Operacional tem por finalidade garantir margem operacional compatível com o
desenvolvimento das operações da sociedade e é constituída em até 100% do lucro líquido, após as destinações legais,
inclusive dividendos, até o limite do capital social.

c) Dividendos e Destinação do Lucro Líquido
R$ mil

Base de cálculo:
- Lucro Líquido
- Reserva Legal constituída no período
Dividendo mínimo obrigatório – 25%
Total destinado ao acionista
Reserva Estatutária

Exerc/2013
2.775
2.921
(146)
694
694
(2.081)

Exerc/2012
352
370
(18)
88
264
(264)
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Lucro Líquido Ajustado após as destinações

0

Lucros Acumulados de períodos anteriores
Reserva Estatutária constituída no período
Saldo de Lucros Acumulados

--0

0
1.010
(1.010)
0

Os dividendos referentes ao exercício/2013 foram aprovados pelo Conselho Consultivo e serão corrigidos monetariamente
pela taxa Selic, da data do balanço até o dia do efetivo pagamento.

20 – TRIBUTOS
a) Demonstração da Despesa de IR e CSLL
R$ mil

Valores Correntes
IR e CSLL no País
IR e CSLL de anos anteriores
Valores Diferidos
Ativo Fiscal Diferido
Diferenças Intertemporais
Prejuízos Fiscais/Bases Negativas de CSLL
Total do Imposto de Renda e Contribuição Social

Exerc/2013
(2.028)
(2.028)
-597
597
(32)
629

Exerc/2012
(495)
(444)
(51)
136
136
(61)
197

(1.431)

(359)

b) Conciliação dos encargos de IR e CSLL
R$ mil

Resultado Antes dos Tributos
Encargo total do IR e da CSLL (alíquota de 25% e 9% respectivamente)
Perdas e Prejuízos não Dedutíveis
Remuneração Extraordinária
Desconto no Adicional de Alíquota do IR
Incentivos Fiscais - PAT
Reversão de Provisão Permanentes
Outros Valores
Imposto de Renda e Contribuição Social do Período

Exerc/2013
4.352
(1.480)
(71)
(76)
18
26
-152
(1.431)

Exerc/2012
729
(248)
(51)
(152)
18
6
96
(28)
(359)

Exerc/2013
(2.031)
(1.757)
(347)
(289)
(4.424)

Exerc/2012
(1.688)
(1.582)
(343)
(122)
(3.735)

c) Despesas Tributárias
R$ mil

ISSQN
Cofins
PIS/Pasep
Outras
Total

d) Ativo Fiscal Diferido (Crédito Tributário)
R$ mil

Ativado

Diferenças Temporárias
Provisão para Devedores Duvidosos
Provisões Passivas
Outras Provisões
Prejuízos Fiscais/Bases Negativas
Total dos Créditos Tributários Ativados
Imposto de Renda
Contribuição Social
Ativo não Circulante

31.12.2012
Saldo
1.517
70
1.447
-2.836
4.353
3.201
1.152
4.353

Constituição
876
54
672
150
791
1.667
1.226
441

Baixa
(908)
(77)
(831)
-(653)
(1.561)
(1.148)
(413)

31.12.2013
Saldo
1.485
47
1.288
150
2.974
4.459
3.279
1.180

1.667

(1.561)

4.459
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R$ mil

Não ativado
31.12.2013

31.12.2012

Natureza e origem
Total dos Créditos Tributários de IRPJ e CSLL não Ativados

--

105

Parcela de Diferenças Temporárias
Imposto de Renda
Contribuição Social

----

105
77
28

Expectativa de Realização dos Créditos Tributários Ativados
R$ mil

Em 2014
Em 2015
Em 2016
Em 2017
Em 2018
Em 2019
Em 2020
Em 2021
Em 2022
Em 2023
Total dos Créditos Tributários

Valor Nominal
335
381
630
615
618
587
550
433
290
20
4.459

Valor Presente
299
306
464
418
391
345
301
221
138
9
2.892

O valor presente dos créditos tributários foi apurado considerando a taxa média de captação para o período de apuração.
Os valores retro indicados, quanto à expectativa de realização dos créditos tributários, respaldam-se em estudo técnico
aprovado em 31.12.2013.

21 – PARTES RELACIONADAS
Os custos com as remunerações e outros benefícios de curto prazo atribuídos ao Conselho Fiscal e Diretoria da BB
Turismo foram de R$ 94 mil e R$ 1.687 mil, respectivamente (R$ 91 mil e R$ 1.365 mil, em 31.12.2012).
A BB Turismo não concede empréstimos e nem realiza quaisquer tipos de transações financeiras com seus Diretores e
membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal.
A BB Turismo realiza, principalmente com o Banco do Brasil, transações, tais como depósitos em conta corrente (não
remunerados), aplicações em fundos de investimentos e prestação de serviços. Há, ainda, convênio para
rateio/ressarcimento de despesas e custos diretos e indiretos.
As transações entre o Banco do Brasil e a BB Turismo, decorrentes de contas a receber, são praticadas com as seguintes
taxas: I - serviços aéreos – até 10% do valor do bilhete ou R$ 30, o que for maior, II - hotéis – 0% (remunerada pelo hotel)
e III - eventos – 10 a 12%. As transações entre partes relacionadas decorrentes de depósitos judiciais são praticadas a
taxa de mercado e as demais não envolvem incidência de taxas. Essas operações não envolvem riscos de recebimento
Todas as transações com partes relacionadas são realizadas com o controlador Banco do Brasil, exceto quando
mencionado em item específico.

Sumário das Transações com Partes Relacionadas
Saldos das operações ativas e passivas da BB Turismo com as partes relacionadas em 31.12.2013 e 31.12.2012 e seus
respectivos resultados nos exercícios de 2013 e 2012:
R$ mil

Ativos
Contas a Receber
Depósitos Bancários/Aplicações Financeiras
Outros Créditos (1)
Passivos
Obrigações por Empréstimos e Repasses
Outras Obrigações (2)

31.12.2013
14.273
6.399
7.613
261

31.12.2012
13.365
8.781
4.323
261

12.110
11.575
535

4.291
3.781
510

Exerc/2013

Exerc/2012
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Receitas
Receitas de Aplicações Financeiras (3)
Receitas com Variação Cambial Ativa (4)
Demais Atividades (5)
Despesas
Despesas de Pessoal (6)
Despesas Administrativas (7)
Despesas Financeiras (8)
Despesas com Variação Cambial Passiva (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

1.459
314
168
977

648
385
33
552

(3.427)
(2.075)
(664)
(611)
(77)

(3.127)
(1.723)
(1.224)
(159)
(21)

Referem-se a valores a receber da BB Cartões relativos à receita pela utilização do cartão CPA – Compra Passagem Aérea.
Referem-se a débitos junto ao Banco do Brasil S.A. relativos a repasses de despesas de responsabilidade da Empresa.
Referem-se a receitas decorrentes de juros auferidos com as aplicações financeiras BB Comercial 17 e BB CP Corp 600.
Referem-se à variação cambial de valores mantidos em contas nas Agências BB no exterior.
Referem-se a valores decorrentes de acordos contratuais relativos às transações de cartões CPA - Compra Passagem Aérea.
Referem-se a despesas com pessoal cedido.
Referem-se a despesas repassadas pelo Banco do Brasil, conforme convênio de rateio/ressarcimento de despesas e custos diretos e
indiretos.
Referem-se, principalmente, a despesas com juros de empréstimos bancários.

22 – REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS E DIRIGENTES
Em 06.05.2004, foi assinado convênio de cessão de funcionários do Banco do Brasil para a BB Turismo para o exercício
de funções dos níveis diretivos. A cessão ocorre na forma de disponibilidade sem ônus para o Banco. O Banco continua
processando a folha de pagamento desses funcionários, mediante ressarcimento mensal pela BB Turismo de todos os
custos decorrentes (Nota 21).
Remuneração mensal paga aos funcionários e à Administração da BB Turismo:
em Reais

Menor salário
Maior salário
Salário Médio
Dirigentes
Presidente
Diretor
Conselheiros
Conselho Fiscal

31.12.2013
739,11
15.720,85
2.357,41

31.12.2012
692,25
12.959,83
2.227,93

34.346,27
26.148,17

31.805,21
24.211,27

2.849,92

2.674,16

23 – PLANOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Previdência dos Funcionários da BBTUR - Viagens e Turismo LTDA. – BBTURPrev
A BB Turismo é patrocinadora do Plano de Previdência dos seus funcionários, que assegura aos participantes e
dependentes benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Oficial Básica. O plano foi instituído sob a
modalidade de contribuição definida, onde os colaboradores, mediante suas contribuições mensais, acrescidas das
contribuições efetuadas pela BB Turismo, acumulam reserva de poupança que servirá de base para determinar a renda
mensal de aposentadoria.
O Plano BBTURPrev é administrado pela BB Previdência - Fundo de Pensão Banco do Brasil e seus recursos são
aplicados pela BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O participante contribui mensalmente com valor que corresponde a um percentual definido, de acordo com sua capacidade
de pagamento de no mínimo 1% do salário de participação. A BB Turismo contribui com valor na proporção de 1:1 da sua
contribuição, até o limite de 1,76% incidente sobre a folha mensal de salários dos empregados, excluídos os encargos
sociais.
A BB Turismo encerrou o exercício de 2013 com 137 empregados (157 no exercício de 2012) participantes do plano de
previdência. A despesa com a previdência complementar no exercício de 2013 foi de R$ 259 mil (R$ 247 mil no exercício
de 2012).
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24 – PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES
Ações Trabalhistas
Referem-se a procedimentos iniciados por ex-funcionários questionando direitos trabalhistas como horas-extras,
equiparação salarial, vantagens e outros.

Ações Fiscais
Referem-se a autuação da Receita Federal do Brasil sobre o recolhimento de INSS.

Ações Cíveis
Referem-se a pedidos de indenização em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

a) Provisões para Demandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis – Prováveis
Em conformidade com a Resolução CFC n.º 1.180/2009, a BB Turismo constitui provisão para demandas trabalhistas, fiscais
e cíveis com risco de perda “provável”.
Movimentações nas provisões para demandas trabalhistas, fiscais e cíveis, classificadas como prováveis:
R$ mil

Exerc/2013
Demandas Trabalhistas
Saldo inicial
Reforço
Reversão
Baixa por pagamento
Saldo Final
Demandas Fiscais
Saldo inicial
Reforço
Reversão
Baixa por pagamento
Saldo Final
Demandas Cíveis
Saldo inicial
Reforço
Reversão
Baixa por pagamento
Saldo Final
Total das Demandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis

Exerc/2012

3.872
1.256
(986)
(745)
3.397

4.118
1.250
(756)
(740)
3.872

301
40
-(30)
311

299
2
--301

84
-(2)
-82
3.790

64
28
(4)
(4)
84
4.257

b) Passivos Contingentes – Possíveis
As demandas trabalhistas, fiscais e cíveis classificadas com risco “possível” são dispensadas de constituição de provisão
com base na Resolução CFC n.º 1.180/2009.

Saldos dos passivos contingentes classificados como possíveis:
R$ mil

Demandas Fiscais
Demandas Trabalhistas
Demandas Cíveis
Total

31.12.2013
3.526
378
32
3.936

31.12.2012
3.574
103
11
3.688
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c) Depósitos em Garantia de Recursos
O saldo dos depósitos em garantia constituídos para as contingências prováveis, possíveis e/ou remotas totalizou R$
3.962 mil (R$ 2.614 mil em 31.12.2012).

25 – OUTRAS INFORMAÇÕES
a)

Imparidade

No exercício de 2013, o estudo realizado não identificou ativos com indícios de desvalorização que justificasse o
reconhecimento de perdas, conforme determina o CPC 01.

b)

Medida Provisória n.º 627

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:
•

revogar o Regime Tributário de Transição (RTT);

•

alterar as normas relativas à tributação dos lucros do exterior; e

•

disciplinar os aspectos tributários em relação aos critérios e procedimentos contábeis determinados pelas leis
11.638/2007 e 11.941/2009, as 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
Turismo 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 Turismo.
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KPMG Auditores Independentes
SBS - Qd. 02 - Bl. Q - Lote 03 - Salas 708 a 711
Edifício João Carlos Saad
70070-120 - Brasília, DF - Brasil
Caixa Postal 8723
70312-970 - Brasília, DF - Brasil

Central Tel
Fax
Internet

55 (61) 2104-2400
55 (61) 2104-2406
www.kpmg.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações contábeis

Aos
Administradores e aos Cotistas da
BBTUR - Viagens e Turismo Ltda.
Brasília - DF

Examinamos as demonstrações contábeis da BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. (“BB
Turismo”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e as demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da BB Turismo é responsável pela elaboração e pela adequada apresentação
dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da BB Turismo para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da BB Turismo. Uma
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member
firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss
entity.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BBTUR - Viagens e Turismo
Ltda. em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Brasília, 28 de abril de 2014
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-DF

Carlos Massao Takauthi
Contador CRC 1SP206103/O-4
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NEXIA TEIXEIRA Auditores

I

Audit, Advi!iOry & fax

RELATÓRIO

DOS AUDITORES

.'ILM:"'I\TlO:'\i ..\l

INDEPENDENTES

Aos Senhores Conselheiros e Membros da Diretoría da
BB PREVIDÊNCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL

Introdução
Examinamos as Demonstraçôes contábeis da SS PREVIDÊNCIA - FUNDO DE
PENSÃO BANCO DO BRASIL (~BB Previdência"), que compreendem o Balanço
patrimonial consolidado (representado pelo somatório de todos os planos de
beneficios administrados pela Fundação. aqui denominados de consolldado, por
definição da Resolução CNPC nO 8) em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas
Demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão
administrativa. e as Demonstraçbes individuais por plano de benefício que
compreendem as Demonstrações do ativo liquido, da mutação do ativo liquido e das
provisões técnicas para o exercicio findo naquela data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade

da Administração

sobre as Demonstrações

Contábeis

A Administração da 88 Previdência é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas Demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeIs
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de
Previdência Complementar ~ CNPC. e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstraçôes contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade

dos Auditores Independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma Opinião sobre essas Demonstrações
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres
de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execuçào de procedimentos selecionados para obtençào de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas Demonstrações
contábeis da SB Previdência. Os procedimentos selecionados dependem do
julgamento do auditor. incluindo a avaliação dos riscos de distorçao relevante nas
demonstrações contabeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboraçao e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias. mas
não para fins de expressar uma Opinião sobre a eficácia desses controles internos da
BB Previdéncia. Uma auditoria inclui. também. a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
Administração. bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis
tomadas em conjunto.
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NEXIA TEIXEIRA Auditores
Audit, Advisory & Tax

Acreditamos que a evidência
nossa Opinião.

de auditoria

obtida é suficiente

e apropriada

para fundamentar

Opinião
Em nossa Opinião. as Demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente. em todos os aspectos relevantes. a posição patrimonial e financeira
consolidada da BS Previdência - Fundo de Pensão do Banco do Brasil e individual por
Plano de benefício

em 31 de dezembro

de 2013 e O desempenho

consolidado

e por Plano

de benefícios de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas conlâbeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho
Nacional de Previdência Complementar ~ CNPC.

Outros assuntos
1. Conforme mencionado na Nota Explicativa nO 4. a Resoluçao CNPC nO 12/2013 substituiu
a DemonstraçÃo
das Obrigações
Atuariais do Plano de Beneficios
("DOAp
pela
Demonstração
das Provisões Técnicas por Plano de Benefícios ("DPT"). Os saldos de
2012 apresentados na DPT para fins de comparabilidade
não foram examinados por nós
e a nossa Opinião não se estende, portanto. aos mesmos.
M

)

2. As Demonstrações
financeiras
do exercicio
findo em 31 de dezembro
de 2012,
apresentadas
para fins de comparabilidade,
foram examinadas por outros auditores, e
sobre as quais emitiram relatório sem ressalvas, datado de 26 de março de 2013,
observado o assunto mencionado no tópico supra.

Belo Horizonte,

TEIXEIRA & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC-MG 5.194

I~
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DOMINGOS
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XAVIER TEIXEIRA

Sócio Diretor
Coma dor CRC MG-14 105-015 ~S-OF.103

2

14 de fevereiro

de 2014
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Anexo 4 - Demonstração do resultado atuarial
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Anexo 5 - Conclusões do último estudo atuarial

RESUMO DO PARECER ATUARIAL
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