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BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A   

AGO 20.4.2016 
 
 

Propostas da Administração e Demais Documentos para  Informação aos 
Acionistas 

 
 
Assembleia Geral Ordinária  
 
 

I. Comentários da Administração (CVM 481, Art. 9º, item III);  

Obs.: os demais documentos relativos ao Art 9º foram arquivados na CVM, via sistema 

IPE, por ocasião da divulgação do resultado da BB Seguridade em 22.02.2016; 

II. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2015 e a distribuição de 

dividendos (CVM 481, Art. 9º § 1º Item II – Anexo 9 – 1 – II); 

III. Eleger o Membro do Conselho Fiscal (CVM 481, Art. 10);  

IV. Fixar remuneração dos membros do Conselho Fiscal. (CVM 481, Art 12, Itens I e II); 

V. Eleger membro do Conselho de Administração. (CVM 481, Art 10); 

VI. Fixar o montante global anual de remuneração dos membros dos órgãos de 

Administração. (CVM 481, Art 12, Itens I e II); 
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COMENTÁRIOS DOS DIRETORES 
Exercício findo em 31.12.2015 

 
Em conformidade com o Art.9º, inciso III, da 

Instrução CVM 481/09  
(Item 10 do Formulário de Referência) 
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10. Comentários dos diretores 
 

Nós, membros da Diretoria Executiva da BB Seguridade, na forma da instrução CVM 480, comentamos nesta 
seção 10 do Formulário de Referência os principais aspectos relativos à Companhia. Declaramos que as 
informações são verdadeiras, completas e consistentes.  

Inicialmente, na seção 10.1, posicionamo-nos sobre as condições financeiras e patrimoniais da BB Seguridade, 
sua estrutura de capital, fontes de financiamento e seus níveis de endividamento. Apresentamos, ainda, a 
composição do Balanço Patrimonial - BP. O desempenho comentado tem como base as demonstrações 
contábeis em padrão internacional (IFRS – International Financial Reporting Standards), exceto se especificado 
de outro modo. 

Na seção 10.2, comentamos as principais variações e impactos ocorridos nos resultados operacional e 
financeiro, incluindo uma análise resumida das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BB 
Seguridade. 

Atendendo a seção 10.3, descrevemos a introdução da Companhia no ramo de planos privados de assistência 
odontológica, por meio da Brasildental; a reorganização societária do Grupo Segurador BB Mapfre; a 

Incorporação da BB Capitalização S.A.; e a reorganização societária do IRB Brasil-Re. 

Em seguida, na seção 10.4 comentamos se há ressalvas ou ênfases no relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras. 

Em relação às políticas contábeis críticas, destacamos na seção 10.5 o valor justo de instrumentos financeiros, 
impairment de ativos financeiros disponíveis para venda, impairment de ativos não financeiros, impostos sobre 
os lucros, reconhecimento e avaliação de impostos diferidos, provisões e passivos contingentes. 

Na seção 10.6 e 10.7 discorremos sobre os itens off-balance sheet, bem como suas naturezas e valores. 

Na seção 10.8, em relação ao plano de negócios, comentamos sobre o plano de investimentos previstos pela BB 
Seguridade. 

Na seção 10.9 são comentados outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho 
operacional da Companhia. 

 

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 
Comentários dos Diretores 

(a) condições financeiras e patrimoniais gerais 

2015 

A BB Seguridade atingiu R$11.495,7 milhões em ativos totais em dezembro de 2015, crescimento de 10,7% em 
relação ao exercício de 2014. Ao final do exercício de 2015, o ativo era composto em grande parte por 
investimentos em controladas e coligadas (70,6%) e por caixa e equivalentes de caixa (13,6%). 

O lucro líquido atingiu R$4.207,4 milhões no exercício de 2015, apresentando crescimento de 21,7% sobre o 
exercício anterior. 

Na visão da administração, a solidez patrimonial da Companhia está expressa na predominância de recursos 
próprios (patrimônio líquido) em sua estrutura patrimonial e na ausência de endividamento financeiro. 

O patrimônio líquido da Companhia atingiu R$7.580,8 milhões em 31 de dezembro de 2015, apresentando 
redução de 4,3% sobre 31 de dezembro de 2014. A queda observada no patrimônio líquido é explicada pelo 
impacto dos dividendos adicionais propostos referentes ao segundo semestre de 2014 na linha de dividendos a 
pagar do passivo. Em decorrência da reforma do Estatuto Social da companhia, aprovada pela Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária realizada em 27.04.2015, os dividendos de cada exercício passaram a impactar 
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integralmente o patrimônio líquido no respectivo exercício a que se referem, diante disso, por ser o primeiro 
balanço encerrado após a adoção desta prática, o exercício de 2015 apresentou um saldo consideravelmente 
maior de dividendos a pagar no passivo em relação aos exercícios anteriores, que consequentemente também 
tiveram um impacto sobre o patrimônio líquido da companhia. 

Como consequência, ao final de 2015, o patrimônio líquido representava 65,9% da estrutura de capital da 
Companhia, relação que em dezembro de 2014 era de 76,3%. O patrimônio líquido apresentou o saldo de R$ 
7.924,0 em 2014. 

A tabela a seguir apresenta os principais itens patrimoniais consolidados da Companhia. 

 

  Em 
31/12/2014 

% 
Total 

Em 
31/12/2015 

% 
Total 

R$ mil, exceto percentuais         

Ativo 10.382.681 100,0 11.495.678 100,0 

Caixa e equivalentes de caixa 2.094.427 20,2 1.561.078 13,6 

Instrumentos financeiros 649 0,0 634.022 5,5 

Investimentos em coligadas 7.267.146 70,0 8.115.752 70,6 

Ativos por impostos correntes 128.414 1,2 165.805 1,4 

Ativos por impostos diferidos 7.857 0,1 6.885 0,1 

Outros ativos 884.188 8,5 1.012.136 8,8 

Passivo 2.458.697 23,7 3.914.910 34,1 

Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis 14.557 0,1 10.902 0,1 

Dividendos a pagar 466.102 4,5 1.634.512 14,2 

Passivos por impostos correntes 218.978 2,1 238.848 2,1 

Passivos por impostos diferidos 273.977 2,6 273.977 2,4 

Outros passivos 1.485.083 14,3 1.756.671 15,3 

Patrimônio Líquido 7.923.984 76,3 7.580.768 65,9 

Passivo e patrimônio líquido 10.382.681 100,0 11.49 5.678 100,0 

 

 

A tabela abaixo apresenta os índices de endividamento e de liquidez geral da BB Seguridade que sustentam a 
confiança da administração na solidez patrimonial da Companhia: 

Índices  2013 2014 2015 
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Endividamento¹ 0,27 0,31 0,52 
Liquidez geral² 1,39 1,27 0,86 

¹Passivo exigível dividido por patrimônio líquido 
²Ativos totais deduzidos dos investimentos em participações societárias dividido por passivos totais. 
 

O índice de endividamento registrou 0,52 ao final de 2015, ante índice de 0,31 em 2014. O aumento de 0,21 p.p. 
no índice de endividamento é justificado pelo impacto do reconhecimento integral dos dividendos do exercício na 
linha de dividendos a pagar, já explicado anteriormente. Em dezembro de 2015, os passivos exigíveis 
correspondiam a 34,1% do passivo total da companhia, proporção que era de 23,7% ao final de 2014.  

Já o índice de liquidez geral da Companhia demonstra a sua capacidade de honrar os compromissos assumidos, 
os quais são majoritariamente compostos por dividendos a pagar e comissões a apropriar referentes às apólices 
de seguros vigentes comercializados pela sua controlada BB Corretora. A queda observada em 2015 é explicada 
pela mudança no reconhecimento de dividendos a pagar referentes ao resultado apurado no exercício.  

 

2014 

A BB Seguridade atingiu R$10.382,7 milhões em ativos totais em dezembro de 2014, conforme demonstrações 
contábeis em IFRS publicadas pela Companhia. Ao final do exercício anterior o ativo era composto em grande 
parte por investimentos em controladas e coligadas (70,0%) e por caixa e equivalentes de caixa (20,2%). 

O lucro líquido atingiu R$3.456,7 milhões no exercício de 2014, apresentando crescimento de 39,7% sobre o 
exercício anterior, conforme será melhor detalhado na seção 10.2. 

Na visão da administração, a solidez patrimonial da Companhia está expressa na predominância de recursos 
próprios (patrimônio líquido) na sua estrutura patrimonial, na ausência de endividamento financeiro e no 
comportamento do seu índice de endividamento. 

O patrimônio líquido da Companhia atingiu R$ 7.924,0 milhões em 31 de dezembro de 2014, apresentando 
crescimento de 14,2% sobre 31 de dezembro de 2013. Ao final de 2014, o patrimônio líquido representava 76,3% 
do total dos passivos da Companhia, relação que em dezembro de 2013 era de 79,0%. O patrimônio líquido 
apresentou o saldo de R$6.941,3 e R$5.638,4 em 31 de dezembro de 2013 e 2012, respectivamente. 

A tabela a seguir apresenta os principais itens patrimoniais consolidados da Companhia. 

  Em 
31/12/2012 

% 
Total 

Em 
31/12/2013 

% 
Total 

Em 
31/12/2014 

% 
Total 

R$ mil, exceto percentuais             

Ativo 7.292.611 100,0 8.785.478 100,0 10.382.681 100,0 

Caixa e equivalentes de caixa 1.327.931 18,2 1.785.284 20,3 2.094.427 20,2 

Instrumentos financeiros 398 0,0 3.046 0,0 649 0,0 

Investimentos em coligadas 5.385.543 73,8 6.221.050 70,8 7.267.146 70,0 

Ativos por impostos correntes 18.098 0,2 88.120 1,0 128.414 1,2 

Ativos por impostos diferidos 5.762 0,1 6.377 0,1 7.857 0,1 

Outros ativos 554.879 7,6 681.601 7,8 884.188 8,5 

Passivo 1.654.237 22,7 1.844.205 21,0 2.458.697 23, 7 

Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis 5.718 0,1 8.637 0,1 14.557 0,1 

Dividendos a pagar 624.698 8,6 344.719 3,9 466.102 4,5 

Passivos por impostos correntes 92.756 1,3 152.910 1,7 218.978 2,1 

Passivos por impostos diferidos 269.654 3,7 273.977 3,1 273.977 2,6 

Outros passivos 661.411 9,1 1.063.962 12,1 1.485.083 14,3 

Patrimônio Líquido 5.638.374 77,3 6.941.273 79,0 7. 923.984 76,3 
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Passivo e patrimônio líquido 7.292.611 100,0 8.785. 478 100,0 10.382.681 100,0 

 

Para maiores informações sobre as condições financeiras da BB Seguridade, veja a seção 10.2 deste Formulário 
de Referência, no qual apresentamos uma análise com base nas demonstrações financeiras consolidadas do 
Grupo BB Seguridade. 

 

(b) estrutura de capital e possibilidade de resgate  de ações e quotas 

2015 

Ao final tanto do exercício de 2015 como do exercício de 2014, o passivo da Companhia era composto, 
principalmente, por dividendos a pagar e comissões a apropriar contabilizadas em outros passivos, sendo essas 
últimas referentes ao diferimento de receitas de corretagem por parte da BB Corretora. 

Na tabela seguinte, apresentamos a composição da estrutura de capital da Companhia entre capital próprio e 
passivo: 

                                                                 Em R$ mil, exceto percentuais 

  Em 31/12/2014 % 
Total Em 31/12/2015 % 

Total 
Passivo 2.458.697 23,7 3.914.910 34,1 

Patrimônio líquido 7.923.984 76,3 7.580.768 65,9 

Passivo e patrimônio 
líquido 

10.382.681 100,0 11.495.678 100,0 

 

2014 

O índice de endividamento (passivo exigível / patrimônio líquido) registrou 0,31 ao final de 2014, ante 0,27 em 
dezembro de 2013. O referido índice registrou 0,29 no fim de 2012. Os passivos exigíveis correspondiam a 
23,7% do passivo total da companhia em dezembro de 2014, proporção que era de 21,0% ao final de 2013 e 
22,7% no fim de 2012. 

Em 31 de dezembro de 2014, bem como em 31 de dezembro dos anos de 2013 e 2012, o passivo da 
Companhia era composto, principalmente, por dividendos a pagar e comissões a apropriar, sendo essas últimas 
referentes ao diferimento de receitas de corretagem por parte da BB Corretora. 

Na tabela seguinte, apresentamos a composição da estrutura de capital da Companhia entre capital próprio e 
passivo: 

Em R$ mil, exceto percentuais 
  Em 31/12/2012 % Total  Em 31/12/2013 % Total  Em 31/12/2014 % Total  

Passivo 1.654.237 22,7 1.844.205 21,0 2.458.697 23,7 

Patrimônio líquido 5.638.374 77,3 6.941.273 79,0 7.923.984 76,3 

Passivo e patrimônio líquido 7.292.611 100,0 8.785.478 100,0 10.382.681 100,0 

 

i. hipóteses de resgate 

Não há hipóteses de resgate de ações de emissão da BB Seguridade, além daquelas previstas em lei.  

ii. fórmula de cálculo do valor de resgate 

Não se aplica. 

(c) capacidade de pagamento em relação aos compromi ssos financeiros assumidos   

Até a data deste formulário de referência, a BB Seguridade operava, principalmente, com capital próprio, sendo o 
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passivo da Companhia composto, fundamentalmente, por dividendos a pagar e comissões a apropriar. A 
Companhia financia suas atividades, basicamente, com dividendos recebidos de suas subsidiárias integrais BB 
Seguros e BB Cor. Se necessário a Companhia poderá recorrer a recursos de terceiros, os quais serão honrados 
com recursos gerados por suas sociedades controladas e coligadas. 

Avaliando as operações de suas coligadas e controladas, a posição atual de seus ativos e passivos, a geração 
de caixa e a perspectiva para os mercados de atuação da Companhia, a Administração entende que a BB 
Seguridade possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. A Administração não tem 
conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de 
continuar operando. 

 
(d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes 

utilizadas  

A Companhia financia suas operações, fundamentalmente, com capital próprio, não possuindo quaisquer 
empréstimos, financiamentos ou linhas de crédito contratadas. Em 31 de dezembro de 2015, bem como em 31 
de dezembro de 2014 e 2013, o passivo da Companhia era composto, principalmente, por dividendos a pagar e 
comissões a apropriar. Os investimentos em ativos não circulantes foram realizados por meio do capital social 
integralizado pelo Banco do Brasil, na constituição da BB Seguridade, e com dividendos recebidos das 
controladas. 

 
(e)  fontes de financiamento para capital de giro e  para investimentos em ativos não circulantes que 

pretende utilizar para cobertura de deficiências de  liquidez 

A Companhia pretende manter sua estratégia de financiamento, principalmente, com capital próprio e acredita 
que terá recursos suficientes para cumprir com suas obrigações operacionais. Entretanto, poderá complementar 
essa estratégia por meio da utilização de outros tipos de financiamento, incluindo: (i) contratação de 
empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras; e(ii) captação de recursos, por meio de 

instrumentos de dívida ou emissão de ações no mercado de capitais. 
 
(f)  níveis de endividamento e as características d e tais dívidas 

i. contratos de empréstimo e financiamento relevant es 

Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía quaisquer contratos de empréstimo e 
financiamento. 

ii. outras relações de longo prazo com instituições  financeiras 

Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía outras relações de longo prazo com 
instituições financeiras, além daquelas de caráter societário e comercial mantidas com o Banco do Brasil S.A., 
seu acionista controlador. 

iii. grau de subordinação entre as dívidas 

2015 

Conforme indicado no item "i" acima, até a data deste Formulário de Referência a Companhia não possuía 
quaisquer contratos de empréstimo e financiamento. Em atendimento ao disposto no item 9.2.10 do Ofício SEP 
2/2016, esclarecemos que na data deste Formulário de Referência: 

• Do total dos ativos da Companhia, 65,9% era financiado por recursos dos acionistas (Patrimônio Líquido) 
em 2015 e 76,3% em 2014; 

• Compõe o passivo exigível da Companhia, nesta ordem de subordinação; 
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1. Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis – No montante de R$10,9 milhões em dezembro de 2015 e de 
R$14,6 milhões em dezembro de 2014; 

2. Passivos por impostos correntes e diferidos - No montante de R$512,8 milhões em dezembro de 
2015 e de R$493,0 milhões em dezembro de 2014; 

3. Dividendos e bonificações a pagar - Saldo de R$1.634,5 milhões em dezembro de 2015 e de 
R$466,1 milhões ao final de 2014;  

4. Outros passivos - Esta linha compreende principalmente comissões a apropriar oriundas da 
consolidação das demonstrações da BB Corretora e, portanto, foi classificada como sendo a de 
maior grau de subordinação perante as demais obrigações. Seu saldo alcançou R$1.756,7 milhões 
ao final de 2015 e R$1.485,1 milhões ao final de 2014; 

2014 

Conforme indicado no item "i" acima, em 2014, a Companhia não possuía quaisquer contratos de empréstimo e 
financiamento, sendo que: 

• Do total dos ativos da Companhia, 76,3% era financiado por recursos dos acionistas (Acervo Líquido) em 
2014, 79,0% em 2013 e 77,3% em 2012; 

• Compunha o passivo exigível da Companhia, nesta ordem de subordinação; 

1. Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis - No montante de R$14,6 milhões em dezembro de 2014, 
R$8,6 milhões ao final de 2013 e R$5,7 milhões no fim de 2012; 

2. Passivos por impostos correntes e diferidos - No montante de R$493,0 milhões em dezembro de 
2014, R$426,9 milhões ao final de 2013 e R$362,4 milhões no fim de 2012; 

3. Dividendos e bonificações a pagar - Saldo de R$466,1 milhões ao final de 2014, R$344,7 milhões 
em dezembro de 2013 e R$624,7 em dezembro de 2012; 

4. Outros passivos - Esta linha compreende principalmente comissões a apropriar oriundas da 
consolidação das demonstrações da BB Corretora e, portanto, foi classificada como sendo a de 
maior grau de subordinação perante às demais obrigações. Seu saldo alcançou R$1.485,1 milhões 
ao final de 2014, R$1.064,0 milhões ao final do exercício de 2013 e R$661,4 no fim de 2012.  

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em es pecial, em relação a limites de endividamento e 
contratação de novas dívidas, à distribuição de div idendos, à alienação de ativos, à emissão de novos 
valores mobiliários e à alienação de controle socie tário 

Informamos que não há restrições impostas à BB Seguridade em relação a limites de endividamento e 
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores 
mobiliários e à alienação de controle societário, além daquelas previstas em lei. 

(g)  limites de utilização dos financiamentos já co ntratados 

Até 31 de dezembro de 2015, bem como em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a Companhia não possuía 
quaisquer empréstimos, financiamentos ou linhas de crédito contratadas. 

(h)  alterações significativas em cada item das dem onstrações financeiras 

As demonstrações contábeis consolidadas referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015 (consolidadas), foram 
preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB), e com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Por ser uma empresa de participações, as movimentações da BB Seguridade são, basicamente, decorrentes de 
investimentos, dividendos ou juros sobre o capital próprio a pagar ou a receber e de aplicações financeiras, além 
de despesas necessárias para suportar a operação. Além disso, as demonstrações consolidadas da BB 
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Seguridade englobam as receitas, despesas e contas patrimoniais da BB Corretora, BB Cor Participações e BB 
Seguros, empresas controladas pela Companhia. 

As variações nas contas de resultado constam do item 10.2 deste Formulário de Referência, que apresenta uma 
análise da Demonstração de Resultados dos exercícios de 2015, 2014 e 2013. 

Balanço Patrimonial Consolidado – Ativo 

2015 

  
Em 31 de 

dezembro de 
2014 

% Total 
Em 31 de 

dezembro de 
2015 

% Total 

R$ mil, exceto percentuais         

Ativo 10.382.681 100,0 11.495.678 100,0 

Caixa e equivalentes de caixa 2.094.427 20,2 1.561.078 13,6 

Instrumentos financeiros 649 0,0 634.022 5,5 

Investimentos em coligadas 7.267.146 70,0 8.115.752 70,6 

Ativos por impostos correntes 128.414 1,2 165.805 1,4 

Ativos por impostos diferidos 7.857 0,1 6.885 0,1 

Outros ativos 884.188 8,5 1.012.136 8,8 

 

Em 31 de dezembro de 2015, o ativo consolidado da BB Seguridade alcançou R$11.495,7 milhões, tendo 
registrado crescimento de 10,7% sobre 31 de dezembro de 2014. As linhas que compõem o ativo encontram-se 
evidenciadas a seguir: 

Caixa e equivalentes de caixa: esta linha apresentou saldo de R$1.561,1 milhões em 31 de dezembro de 2015 
contra R$2.094,4 milhões em 31 de dezembro de 2014, apresentando queda de 25,5% justificada pela 
realocação de recursos para a linha de instrumentos financeiros, decorrente de aplicação financeira em fundo de 
longo prazo realizada durante o exercício de 2015, em consonância com a política de investimentos vigente da 
companhia. Ao final de 2015, a linha de caixa e equivalentes de caixa representava 13,6% do ativo consolidado 
da Companhia contra uma participação de 20,2% observada em dezembro de 2014. Em 2015, o caixa gerado 
por operações foi da ordem de R$1.025,0 milhões, queda de 32,8% em relação ao ano anterior compensado 
pelo crescimento do caixa gerado pelas atividades de investimento que totalizou R$1.852,1 milhões, crescimento 
de 57,1% na mesma base de comparação. Por fim, em 2015, depois de considerado o montante de R$3.361,8 
milhões pago como dividendos do exercício, e considerando a aplicação financeira descrita anteriormente, o 
saldo da linha de caixa e equivalentes de caixa apresentou redução de R$533,3 milhões em relação a 2014; 

Instrumentos financeiros: registraram saldo de R$634,0 milhões em 31 de dezembro de 2015 contra R$0,6 
milhão registrado em 31 de dezembro de 2014. O crescimento expressivo desta linha está relacionado à 
realocação mencionada no item anterior e o seu saldo compreende investimentos no fundo de investimento de 
Longo Prazo (BB Renda Fixa Longo Prazo Corporativo 10 Milhões), cuja política de investimentos prevê 
aplicações em fundos de investimentos com carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos e valores 
mobiliários públicos ou privados, pré-fixados ou pós-fixados e operações compromissadas. Em 2014, o saldo de 
instrumentos financeiros era composto basicamente por certificados de depósito bancário pertencentes à BB 
Corretora; 

Investimentos em controladas e coligadas: Esta linha é composta pelo saldo de investimento nas empresas BB 
Mapfre SH1, Mapfre BB SH2, Brasilprev, Brasilcap, IRB Brasil-RE e Brasildental. No montante de R$8.115,8 
milhões, a linha de investimentos representou 70,6% do ativo consolidado da BB Seguridade em 31 de 
dezembro de 2015. Em 31 de dezembro de 2014 a linha de investimentos registrou R$7.267,1 milhões,. O saldo 
de investimentos em controladas e coligadas registrou crescimento de 11,7% em 2015 quando comparado ao 
saldo reportado ao final de 2014, devido, principalmente, ao resultado de equivalência patrimonial realizado em 
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2015, deduzido de dividendos recebidos e após ajustes de avaliação patrimonial; 

Ativos por impostos correntes e diferidos: ao final de dezembro de 2015, esta linha atingiu     R$172,7 milhões, 
evolução de R$36,4 milhões em 12 meses, justificada pelo aumento do saldo de ativos fiscais por impostos 
correntes, composto por impostos a compensar; 

Outros ativos: Em 31 de dezembro de 2015, o saldo de outros ativos atingiu R$1.012,1 milhões, evolução de 
14,5% em 12 meses. O crescimento desta linha decorreu, principalmente, do acréscimo em rendas a receber, 
referentes essencialmente ao saldo de comissões a receber pela BB Corretora junto às demais coligadas. Em 31 
de dezembro de 2014, o saldo de outros ativos registrava R$884,2 milhões. 
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2014 

  
Em 31 de 

dezembro de 
2012 

% 
Total 

Em 31 de 
dezembro de 

2013 
% Total 

Em 31 de 
dezembro de 

2014 
% Total 

R$ mil, exceto percentuais             

Ativo 7.292.611 100,0 8.785.478 100,0 10.382.681 10 0,0 

Caixa e equivalentes de 
caixa 1.327.931 18,2 1.785.284 20,3 2.094.427 20,2 

Instrumentos financeiros 398 0,0 3.046 0,0 649 0,0 

Investimentos em coligadas 5.385.543 73,8 6.221.050 70,8 7.267.146 70,0 

Ativos por impostos 
correntes 18.098 0,2 88.120 1,0 128.414 1,2 

Ativos por impostos diferidos 5.762 0,1 6.377 0,1 7.857 0,1 

Outros ativos 554.879 7,6 681.601 7,8 884.188 8,5 

 

Em 31 de dezembro de 2014, o ativo consolidado da BB Seguridade alcançou R$10.382,7 milhões, tendo 
registrado crescimento de 18,2% sobre 31 de dezembro de 2013. Ao final de 2013, o ativo consolidado da 
Companhia registrou R$8.785,5 milhões e no fim de 2012 apresentou saldo de R$7.292,6. As linhas que 
compõem o ativo encontram-se evidenciadas a seguir: 

Caixa e equivalentes de caixa: esta linha apresentou saldo de R$2.094,4 milhões em 31 de dezembro de 2014, 
R$1.785,3 milhões em 31 de dezembro de 2013 e R$1.328,0 milhões ao fim de 2012. Ao final de 2014, a linha 
de caixa e equivalentes de caixa representava 20,2% do ativo consolidado da Companhia, repetindo o 
percentual observado em dezembro de 2013. Em 2012 a linha caixa e equivalentes de caixa representava 18,2% 
do ativo consolidado da Companhia. Em 2014, o caixa gerado por operações foi da ordem de R$1.525,2 milhões 
e o gerado pelas atividades de investimento totalizou R$1.178,8 milhões. A variação líquida dessa linha, que 
considera ainda o montante pago como dividendos de R$2.394,9 milhões, foi de R$309,1 milhões.  

Instrumentos financeiros: registraram saldo de R$649 mil em 31 de dezembro de 2014 e de R$3,0 milhões em 
31 de dezembro de 2013. Esta linha compreende certificados de depósito bancário pertencentes à BB Corretora. 

Investimentos em controladas e coligadas: Esta linha é composta pelo saldo de investimento nas empresas BB 
Mapfre SH1, Mapfre BB SH2, Brasilprev, Brasilcap, IRB Brasil-RE e Brasildental. No montante de R$7.267,1 
milhões, a linha de investimentos representa 70% do ativo consolidado da BB Seguridade em 31 de dezembro 
de 2014. Em 31 de dezembro de 2013, a linha de investimentos registrou R$6.221,1 e ao final de 2012, 
R$5.385,5. No comparativo com o ano de 2013 houve crescimento de 16,8% devido, principalmente, ao 
resultado de equivalência patrimonial realizado em 2014, deduzido de dividendos recebidos e após ajustes de 
avaliação patrimonial e outros eventos (constituição da Brasildental em março de 2014 e a incorporação da BB 
Capitalização pela BB Seguros Participação S.A. em novembro de 2014).  

Ativos por impostos correntes e diferidos: ao final de dezembro de 2014, esta linha atingiu     R$136,3 milhões, 
evolução de R$41,8 milhões em 12 meses, justificada pelo aumento do saldo de ativos fiscais por impostos 
correntes. Em dezembro de 2013 a linha atingiu R$94,5 milhões e em dezembro de 2012 o montante observado 
foi de R$23,9 milhões. 

Outros ativos: Em 31 de dezembro de 2014, o saldo de outros ativos atingiu R$884,2 milhões, evolução de 
29,7% em 12 meses. O crescimento desta linha decorreu, principalmente, do acréscimo em rendas a receber, 
referentes essencialmente a comissões a receber da BB Corretora junto às coligadas. Em 31 de dezembro de 
2013 o saldo de outros ativos registrou R$681,6 milhões e ao final de 2012 o saldo observado foi R$554,9 
milhões. 
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Balanço Patrimonial Consolidado – Passivo e Patrimô nio Líquido 

2015 

  
Em 31 de 

dezembro de 
2014 

% Total 
Em 31 de 

dezembro de 
2015 

% Total 

R$ mil, exceto percentuais         

Passivo 2.458.697 23,7 3.914.910 34,1 

Provisões trabalhistas, fiscais 
e cíveis 14.557 0,1 10.902 0,1 

Dividendos a pagar 466.102 4,5 1.634.512 14,2 

Passivos por impostos 
correntes 

218.978 2,1 238.848 2,1 

Passivos por impostos 
diferidos 

273.977 2,6 273.977 2,4 

Outros passivos 1.485.083 14,3 1.756.671 15,3 

Patrimônio Líquido 7.923.984 76,3 7.580.768 65,9 

Passivo e patrimônio líquido 10.382.681 100,0 11.49 5.678 100,0 

 

O passivo consolidado da BB Seguridade alcançou saldo de R$3.914,9 milhões em 31 de dezembro de 2015, 
crescimento de R$1.456,2 milhões em relação ao saldo reportado em 31 de dezembro de 2014. A composição 
do passivo consolidado é dada por: 

a) Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis: O saldo ao final de dezembro de 2015 foi de R$10,9 milhões, redução 
de 25,1% em relação a 31 de dezembro de 2014 quando o saldo foi de R$14,6 milhões. Os valores alocados 
nesta linha são oriundos da BB Corretora, em ações classificadas como risco provável. Em 2015, a linha foi 
composta principalmente por provisões relacionadas a ações de natureza cível, destacando-se os pedidos de 
indenizações diversas (danos materiais, morais etc.), litígios quanto ao pagamento de sinistros e 
aplicabilidade do código de defesa do consumidor; 

b) Dividendos a pagar: esta linha apresentou saldo de R$1.634,5 milhões em 31 de dezembro de 2015 e de 
R$466,1 milhões em 31 de dezembro de 2014, crescimento de 250,7% justificado pelo fato de, até 
31.12.2014, o saldo contabilizado nesta linha referir-se somente aos dividendos mínimos obrigatórios. Em 
2015, esse procedimento foi alterado e passou a ser contabilizado o dividendo adicional proposto nesta linha 
do passivo, situação respaldada pela alteração estatutária referendada na Assembleia Geral de Acionistas de 
27.04.2015. Em 2015, a Companhia manteve o mesmo percentual de distribuição de dividendos (payout) de 
2014; 

c) Passivos por impostos correntes e diferidos: Em dezembro de 2015, o saldo alcançou  R$ 512,8 milhões, 
crescimento de 4,0% em 12 meses. O saldo se refere principalmente à consolidação dos saldos das 
controladas de passivos por impostos correntes referentes ao imposto de renda, além de passivos fiscais 
diferidos relativos à parceria firmada com a Mapfre para constituir o Grupo Segurador BB E MAPFRE. Em 
dezembro de 2014, o saldo observado foi de R$493,0 milhões; 

d) Outros passivos: o saldo em 31 de dezembro de 2015 era de R$ 1.756,7 milhões, crescimento de 18,3% em 
12 meses, valor que equivale a 15,3% do passivo consolidado. O crescimento foi impulsionado pela evolução 
de saldo de comissões a apropriar da BB Corretora, que são geradas a partir do diferimento de parte das 
receitas de corretagem pelo regime de competência; 

e) Patrimônio Líquido: Em 31 de dezembro de 2015, o Patrimônio Líquido consolidado da BB Seguridade era de 
R$7.580,8 milhões ante R$7.924,0 milhões em 31 de dezembro de 2014, registrando queda de 4,3% em 12 
meses. Em decorrência da reforma do Estatuto Social da companhia, aprovada pela Assembleia Geral 
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Ordinária e Extraordinária realizada em 27.04.2015, os dividendos de cada exercício passaram a impactar 
integralmente o patrimônio líquido no respectivo exercício a que se referem, diante disso, por ser o primeiro 
balanço encerrado após a adoção desta prática, o exercício de 2015 apresentou um saldo consideravelmente 
maior de dividendos a pagar no passivo em relação aos exercícios anteriores, que consequentemente 
também tiveram um impacto sobre o patrimônio líquido da companhia. O Patrimônio Líquido de 31 de 
dezembro de 2015 corresponde a um valor patrimonial de R$3,79 por ação. 

 

2014 

  
Em 31 de 

dezembro de 
2012 

% 
Total 

Em 31 de 
dezembro de 

2013 
% Total 

Em 31 de 
dezembro de 

2014 
% Total 

R$ mil, exceto percentuais             

Passivo 1.654.237 22,7 1.844.205 21,0 2.458.697 23, 7 

Provisões trabalhistas, 
fiscais e cíveis 5.718 0,1 8.637 0,1 14.557 0,1 

Dividendos a pagar 624.698 8,6 344.719 3,9 466.102 4,5 

Passivos por impostos 
correntes 

92.756 1,3 152.910 1,7 218.978 2,1 

Passivos por impostos 
diferidos 269.654 3,7 273.977 3,1 273.977 2,6 

Outros passivos 661.411 9,1 1.063.962 12,1 1.485.083 14,3 

Patrimônio Líquido 5.638.374 77,3 6.941.273 79,0 7. 923.984 76,3 

Passivo e patrimônio 
líquido 7.292.611 100,0 8.785.478 100,0 10.382.681 100,0 

 

O passivo consolidado da BB Seguridade alcançou saldo de R$2.458,7 milhões em 31 de dezembro de 2014. 
Em 31 de dezembro de 2013 o saldo observado foi de R$1.844,2 milhões e em dezembro de 2012, R$1.654,2 
milhões. A composição do passivo consolidado é dada por: 

f) Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis: O saldo ao final de dezembro de 2014 foi de  R$14,6 milhões, 
evolução de 68,5% em 12 meses. Em 31 de dezembro de 2013, o saldo foi de R$8,6 milhões e ao final de 
2012, R$5,7 milhões. Os valores alocados nesta linha são oriundos da BB Corretora, em ações classificadas 
como risco provável, sendo: 

• R$2,9 milhões referente a demandas fiscais em ações oriundas, principalmente, de autuações do fisco 
municipal tratando de ISSQN; e 

• R$11,6 milhões referentes a demandas cíveis, destacando-se os pedidos de indenizações diversas 
(danos materiais, morais etc.), litígios quanto ao pagamento de sinistros e aplicabilidade do código de 
defesa do consumidor. 

g) Dividendos a pagar: esta linha apresentou saldo de R$466,1 milhões em 31 de dezembro de 2014 e de 
R$344,7 milhões em 31 de dezembro de 2013, crescimento de 35,2%. O crescimento foi motivado pelo fato 
da Companhia ter aumentado seu lucro líquido, mantendo o mesmo percentual de payout de dividendos do 
ano de 2013. Em 31 de dezembro de 2012, o saldo observado da linha dividendos a pagar foi de R$624,7 
milhões. 

h) Passivos por impostos correntes e diferidos: Em dezembro de 2014 o saldo alcançou R$493,0 milhões, 
registrando crescimento de 15,5% em 12 meses. O saldo se refere aos montantes provenientes da 
consolidação das empresas controladas. Em dezembro de 2013, o saldo observado foi de R$426,9 milhões e 
ao final de 2012, R$362,4 milhões. 

i) Outros passivos: o saldo em 31 de dezembro de 2014 era de R$1.485,1 milhões e em 31 de dezembro de 
2013 atingiu R$1.064,0 milhões, crescimento de 39,6% em 12 meses, valor que equivale a 14,3% do passivo 
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consolidado. O crescimento foi impulsionado pela evolução de saldo de comissões a apropriar da BB 
Corretora, que são geradas a partir do diferimento de parte das receitas de corretagem pelo regime 
competência. O saldo de outros passivos em dezembro de 2012 foi de R$661,4 milhões; 

j) Patrimônio Líquido: Em 31 de dezembro de 2014, o Patrimônio Líquido consolidado da BB Seguridade era de 
R$7.924,0 milhões, ante R$6.941,3 em 31 de dezembro de 2013, registrando evolução de 14,2% em 12 
meses. Em 31 de dezembro de 2012 o Patrimônio Líquido da Companhia registrou R$5.638,4 milhões. O 
Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2014 corresponde a um valor patrimonial de R$3,96 por ação. 
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10.2 Resultado Operacional e Financeiro 
(a) resultados das operações do emissor, em especia l: 

i. descrição de quaisquer componentes importantes d a receita 

Descritos no item ii. 

ii. fatores que afetaram materialmente os resultado s operacionais 

As demonstrações consolidadas da BB Seguridade incluem as demonstrações financeiras da própria BB 
Seguridade, as demonstrações financeiras consolidadas da BB Seguros e as demonstrações financeiras da BB 
Corretora, BB Cor e BB Capitalização, sendo que esta última foi incorporada à BB Seguros em 28.11.2014. Na 
data-base da operação, seu acervo líquido foi avaliado ao valor contábil de R$5.573 mil e, considerando que a 
data-base do laudo de avaliação contábil coincide com a data dos eventos societários que aprovaram a 
operação, não ocorreram variações patrimoniais após a incorporação. Deste modo, a partir da referida data, a 
BB Seguros passou à condição de sucessora a título universal da BB Capitalização em todos os seus bens, 
direitos e obrigações.  

Os saldos e transações intragrupo, bem como quaisquer receitas ou despesas não realizadas nas transações 
entre as companhias, são eliminados na preparação das demonstrações financeiras. Os ganhos não realizados 
oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o 
investimento, na proporção da participação da BB Seguridade na investida.  

DRE Contábil da BB Seguridade – Visão 2015 versus  2014 

 

A BB Seguridade registrou lucro líquido de R$ 4,2 bilhões em 2015, resultado 21,7% superior ao realizado em 
2014. Segregados os efeitos extraordinários, que serão detalhados mais à frente, o lucro líquido ajustado da 
Companhia totalizou R$ 3,9 bilhões, equivalente a 54,8% de retorno sobre o patrimônio líquido médio1. A 
expansão dos resultados na comparação com o exercício de 2014 é explicada por: 

                                                           
1 Para fins de cálculo do Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio a Companhia deduz do Patrimônio Líquido o percentual de 

destinação do lucro líquido (payout) aprovado por seus órgãos de administração, e não apenas os dividendos a pagar contabilizados no 

passivo exigível. 

R$ mil 2014 2015
Var. 2015 

s/2014 (%)
Receitas operacionais  4.498.443      5.306.180 18,0

Receita de comissões  2.308.045      2.559.078 10,9

Receita de investimentos em participações societárias  2.190.398      2.747.102 25,4

Vida, Habitacional e Rural     972.851      1.245.468 28,0

Patrimônio e Automóvel     137.359         228.115 66,1

Previdência     742.118         866.542 16,8

Capitalização     216.153         252.517 16,8

Resseguro     123.932         154.660 24,8

Seguros Odontológicos        (2.015)              (200) (90,1)

Outras receitas e despesas    (359.431)       (311.528) (13,3)

Receitas de juros de instrumentos f inanceiros     180.022         242.138 34,5

Despesas com pessoal      (40.858)         (46.673) 14,2

Despesas administrativas    (279.659)       (243.901) (12,8)

Outras despesas/despesas operacionais    (218.936)       (263.092) 20,2

Resultado antes dos impostos  4.139.012      4.994.652 20,7

Impostos    (682.329)       (787.220) 15,4

Lucro (prejuízo) líquido  3.456.683      4.207.432 21,7



17 

 

• Crescimento de 18,0% das receitas operacionais, justificado pelo aumento de 25,4% nas receitas de 
investimentos em participações societárias. O aumento das receitas de investimentos em participações 
foi suportado pela melhora do desempenho operacional e do resultado financeiro das coligadas bem 
como pela expansão de 10,9% das receitas de comissões, em razão do aumento das vendas de 
produtos de seguros e previdência no canal bancário; e 

• Evolução de 34,5% nas receitas de juros e instrumentos financeiros, explicada pelo aumento da taxa 
média Selic e pela expansão do volume médio de ativos rentáveis. 

Receitas de Comissões 

Em 2015, as receitas de comissões da BB Corretora alcançaram R$2,6 bilhões, alta de 10,9% em relação ao 
ano de 2014, explicada principalmente pelo incremento de 16,1% nas receitas de corretagem provenientes do 
segmento de Vida, Habitacional e Rural (BB MAPFRE SH1) e pelo aumento de 18,7% na corretagem advinda do 
segmento de Previdência (Brasilprev).  

                               2014                                              2015 

 

A representatividade do segmento Vida, Habitacional e Rural nas receitas de comissões da BB Corretora 
avançou de 52,9% em 2014 para 55,4% em 2015, enquanto que o segmento de Previdência cresceu de 16,5% 
em 2014 para 17,6% em 2015. 

Por outro lado, o segmento de Patrimônio e Automóvel (BB MAPFRE SH2) apresentou redução em sua 
representatividade nas receitas de comissão da BB Corretora, passando de 14,2% em 2014 para 12,7% em 
2015, comportamento também observado no segmento de Capitalização (Brasilcap), que reduziu sua 
participação de 16,1% em 2014 para 14,0% em 2015. 

Receitas de Investimentos em Participações Societár ias 

A receita de investimentos em participações societárias totalizou R$2,7 bilhões em 2015, resultado 25,4% 
superior a 2014 em grande parte explicado pelos crescimentos observados nos segmento de Vida, Habitacional 
e Rural; Previdência; e Patrimônio e Automóvel. A evolução do resultado nestes segmentos de negócio é 
resultante da melhora tanto do desempenho operacional como do  resultado financeiro.  

Os itens a seguir apresentam um breve comentário sobre o desempenho dos principais segmentos de negócios: 

a. Vida, Habitacional e Rural:  a receita de investimentos proveniente do segmento somou R$1,2 bilhão em 
2015, crescimento de 28,0% em relação a 2014. A evolução foi resultante do crescimento do resultado das 
operações de seguros, justificado, em grande parte, por uma menor sinistralidade, além da alta no resultado 
financeiro, em razão tanto do aumento do retorno, quanto do saldo médio das aplicações financeiras. 

 

b. Patrimônio e automóvel:  a receita de investimentos em participações societárias proveniente do segmento 
de patrimônio totalizou R$228,1 milhões em 2015, alta de 66,1% no comparativo com 2014. O crescimento do 
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resultado do segmento se deu por um melhor resultado financeiro, influenciado por uma maior taxa média Selic, 
por um maior retorno dos ativos financeiros vinculados a inflação, bem como pelo aumento no volume médio de 
aplicações financeiras. 

c. Previdência:  a receita de investimentos proveniente do segmento de Previdência alcançou                 R$866,5 
milhões em 2015, aumento de 16,8% sobre 2014. O desempenho foi impulsionado pelo crescimento das receitas 
com taxas de gestão, em razão da expansão do volume de recursos administrados, e, em menor proporção, pela 
evolução do resultado financeiro, explicada pelo aumento do saldo médio de aplicações.  

d. Capitalização:  a receita de investimentos proveniente do segmento de Capitalização somou               R$252,5 
milhões em 2015, resultado 16,8% superior a 2014. O resultado deste segmento foi suportado, principalmente, 
pela evolução no resultado financeiro.  

e. Resseguro:  a receita de investimentos proveniente do segmento de Resseguros somou      R$154,7 milhões 
em 2015, resultado 24,8% superior ao auferido em 2014. O desempenho nesse segmento foi impulsionado pela 
melhora tanto do resultado financeiro quanto do resultado operacional, suportado por uma menor sinistralidade e 
pela redução do índice de despesas gerais e administrativas,  

O gráfico abaixo demonstra a comparação da composição das Receitas de Investimento em Participações 
Societárias em 2015 e em 2014: 

                 

                                  2014                                           2015 

 

 

 

Outras receitas e despesas 

A receita de juros de instrumentos financeiros somou R$242,1 milhões em 2015, crescimento de 34,5% em 
relação a 2014, justificado tanto pela expansão do volume médio de ativos rentáveis como por uma maior taxa 
média Selic. 

As despesas administrativas totalizaram R$243,9 milhões em 2015, uma queda de 12,8% no comparativo com o 
ano de 2014, com destaque para a redução das despesas administrativas da BB Corretora. 

As despesas com pessoal somaram R$46,7 milhões em 2015, uma elevação de 14,2% em relação ao ano 
passado, decorrente, principalmente, do aumento do quadro de funcionários.   

As outras receitas e despesas operacionais acumularam R$263,1 milhões em 2015, crescimento de 20,2% no 
comparativo com 2014, justificado em grande parte por maiores despesas tributárias, em função do aumento das 
receitas tributáveis da BB Corretora.  
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Participação de mercado  

 

De acordo com dados divulgados pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), o total de prêmios 
emitidos em seguros, contribuições em planos de previdência e arrecadações com títulos de capitalização das 
empresas coligadas à BB Seguridade somou R$60,2 bilhões em 2015, montante 11,4% superior a 2014. O 
crescimento dessas receitas é resultado do foco da Companhia na distribuição dos produtos de suas coligadas 
no canal bancário do Banco do Brasil, que apresenta baixa penetração da sua base de clientes para os produtos 
de seguridade. 

 

DRE Contábil da BB Seguridade – Visão 2014 versus  2013 

 

A BB Seguridade registrou lucro líquido de R$ 3,5 bilhões em 2014. O resultado apresentado equivale a 53,4% 
de retorno sobre o patrimônio líquido médio2, retorno 11,3 p.p. superior àquele observado em 2013. 

A expansão dos resultados decorre principalmente do crescimento de 36,4% das receitas operacionais. Esse 
comportamento é explicado, principalmente, por: 

                                                           
2 Para fins de cálculo do Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio a Companhia deduz do Patrimônio Líquido o percentual de 

destinação do lucro líquido (payout) aprovado por seus órgãos de administração, e não apenas os dividendos a pagar contabilizados no 

passivo exigível. 

R$ milhões 2014 2015
Var. 2015 s/ 

2014 (%)
Total BB Seguridade 54,0 60,2 11,4

        Market Share 26,9% 27,4% 0,46 p.p.

Total do Mercado 200,5 219,7 9,6

Total do Mercado (Ex-BB Seguridade) 146,5 159,5 8,9
Fonte: SUSEP - Dez/2015

R$ mil 2013 2014
Var. 2014 

s/2013 (%)
Receitas operacionais  3.297.363    4.498.443 36,4

Receita de comissões  1.736.407    2.308.045 32,9

Receita de investimentos em participações societárias  1.560.956    2.190.398 40,3

Vida, Habitacional e Rural     741.199       972.851 31,3

Patrimônio e Automóvel     194.602       137.359 (29,4)

Previdência     443.981       742.118 67,2

Capitalização     123.405       216.153 75,2

Resseguro       57.769       123.932 114,5

Seguros Odontológicos               -            (2.015) -

Outras receitas e despesas    (349.641)      (359.431) 2,8

Receitas de juros de instrumentos f inanceiros     119.849       180.022 50,2

Despesas com pessoal      (25.581)        (40.858) 59,7

Despesas administrativas    (277.515)      (279.419) 0,7

Outras despesas/despesas operacionais    (166.394)      (219.176) 31,7

Resultado antes dos impostos  2.947.722    4.139.012 40,4

Impostos    (473.969)      (682.329) 44,0

Lucro (prejuízo) líquido  2.473.753    3.456.683 39,7



20 

 

• Expansão de 32,9% nas receitas de corretagem, em razão do aumento das vendas de produtos de 
seguros, previdência e capitalização no canal bancário; e 

• Aumento de 40,3% nas receitas de investimentos em participações societárias. 

A composição das Receitas Operacionais se deu da seguinte forma: 

                               2013                                             2014 

 

 

Receitas de Comissões 

Em 2014, as receitas de comissões da BB Corretora alcançaram R$ 2,3 bilhões, alta de 30,7% em relação ao 
ano de 2013, com aumento nas receitas de corretagem provenientes de todas as Coligadas, com destaque para 
os segmentos de vida, habitacional e rural, e de previdência, que aumentaram a participação no total de receitas 
de comissões em 2014.  

                               2013                                              2014 

 

A representatividade dos segmentos vida, habitacional e rural avançou de 50,3% em 2013, para 52,9% em 2014, 
enquanto que o segmento de previdência, que registrou nível recorde de contribuições em 2014, apresentou um 
aumento de participação nas receitas de comissões de 15,6% em 2013 para 16,5% em 2014. 

Como segmentos que reduziram a representatividade nas receitas de comissões, destacam-se patrimônio e 
capitalização. Enquanto o segmento de patrimônio apresentou redução na representatividade de 17,3% em 2013 
para 14,2% em 2014, o segmento de capitalização recuou sua representatividade de 16,3%, em 2013, para 
16,1% em 2014. 

Receitas de Investimentos em Participações Societár ias 

A receita de investimentos em participações societárias totalizou R$ 2,2 bilhões em 2014, incremento de 40,3% 
no comparativo com 2013, explicado pelo aumento da comercialização de produtos de seguros, previdência e 
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capitalização, e pelo melhora no resultado financeiro, decorrente de uma maior estabilidade no mercado de juros 
futuros e da expansão da taxa média SELIC.  

Abaixo, segue breve comentário sobre o desempenho dos principais segmentos de negócios: 

a. Vida, habitacional e rural:  a receita de investimentos proveniente dos segmentos de vida, habitacional e rural 
somou R$ 972,9 milhões em 2014, crescimento de 31,3% em relação a 2013. A evolução foi resultante do 
crescimento do resultado das operações de seguros, impulsionado pela expansão dos prêmios ganhos e 
melhora do índice combinado. Outro fator importante foi a melhora do resultado financeiro, que apresentou 
crescimento de 25,1% em relação a 2013. 

Cabe ressaltar que o segmento de negócios de vida, habitacional e rural teve parte de suas receitas impactadas 
por políticas públicas, especialmente nos produtos voltados ao mercado rural, dado o Governo Federal, dentro 
de seu plano de safra, estipular montantes para subvenção de seguro rural, influenciando diretamente a 
demanda dos produtos durante os exercícios de 2013 e 2014. 

b. Patrimônio e automóvel:  a receita de investimentos proveniente do segmento de patrimônio totalizou 
R$137,4 milhões em 2014, redução de 29,4% no comparativo com 2013. Em 2013, o resultado foi beneficiado 
pela adesão ao REFIS por parte de empresas vinculadas à MAPFRE BB SH2, o que adicionou R$108,1 milhões 
ao lucro líquido do segmento naquele ano. 

c. Previdência:  a receita de investimentos proveniente do segmento de previdência alcançou                 R$ 
742,1 milhões em 2014, aumento de 67,2% sobre 2013. O desempenho foi influenciado pelo crescimento do 
resultado de previdência e seguros, sustentado pelo incremento das receitas com taxa de gestão, e pela 
evolução do resultado financeiro. 

d. Capitalização:  a receita de investimentos proveniente do segmento de capitalização somou               R$ 216,2 
milhões, em 2014, evolução de 75,2% no comparativo com 2013. O resultado deste segmento foi impulsionado 
pela: (i) expansão das receitas líquidas, (ii) redução das despesas com sorteio e (iii) crescimento do resultado 
financeiro. 

e. Resseguro:  a receita de investimentos proveniente do segmento de resseguros somou      R$ 123,9 milhões 
em 2014, crescimento de 114,5% em relação em relação a 2013. O crescimento das receitas deve-se 
principalmente ao fato de que a participação detida pela BB Seguridade no IRB (por meio da BB Seguros) 
começou a ser reconhecida apenas em setembro de 2013. 

A composição das Receitas de Investimento em Participações Societárias se deu da seguinte forma: 

                 

 

                                  2013                                           2014 

 

 



22 

 

Outras receitas e despesas 

A receita de juros de instrumentos financeiros somou R$ 180,0 milhões em 2014, crescimento de 54,8% em 
relação a 2013, justificado pelo crescimento das receitas com aplicações em operações compromissadas, 
resultante do aumento no volume destas aplicações e do aumento da taxa média SELIC.  

As despesas administrativas totalizaram R$ 279,4 milhões, em 2014, aumento de 0,7% no comparativo com o 
ano de 2013. 

As outras receitas e despesas operacionais acumularam valor negativo de R$ 219,2 milhões, em 2014, 
crescimento de 31,7% no comparativo com 2013. Este aumento deve-se à contabilização de variações 
monetárias passivas referentes à atualização de dividendos a serem pagos pela BB Seguridade e ao 
crescimento das despesas com tributos que incidem sobre as receitas da BB Corretora. 

 

Participação de mercado 

 

O crescimento de prêmios e contribuições é resultado das estratégias adotadas pela Companhia, com destaque 
para a exploração do canal bancário – aumento da penetração de produtos na base de clientes do Banco do 
Brasil – e para a ampliação do público-alvo do mix de produtos. 

Itens Extraordinários  

Nos anos de 2015, 2014 e 2013, o resultado contábil da BB Seguridade foi impactado por eventos 
extraordinários, conforme detalhamento a seguir: 

2015 

Reversão de provisão (Brasilprev):  em dezembro de 2014, em decorrência do cumprimento da resolução 
CNSP nº 281/13 e da circular SUSEP nº 462/13, a Brasilprev contabilizou R$1,0 bilhão em reversões referente a 
todo o saldo registrado em Provisão para Insuficiência de Contribuições (PIC) e em Provisão para Oscilações 
Financeiras (POF).  

De forma concomitante, a Brasilprev realizou seu Teste de Adequação de Passivos (TAP) semestral com base 
nas demonstrações financeiras de dezembro de 2014, em cumprimento a circular SUSEP nº 457/12, e 
contabilizou R$514,1 milhões a título de Provisão Complementar de Cobertura (PCC).  

O TAP  avalia as obrigações decorrentes dos contratos de previdência e, quando constatada insuficiência nas 
provisões técnicas, a companhia pode adotar duas alternativas: 

- Uso dos Ganhos Não Realizados (estratégia adotada até jun/2014); ou 

- Constituição da PCC (estratégia utilizada pontualmente em dez/2014). 

Até junho de 2014, a Brasilprev vinha utilizando os ganhos não realizados para compensar possível insuficiência 
de provisões técnicas apontada pelo TAP. Em dezembro de 2014,  data limite para reversão das Outras 
Provisões Técnicas (conta onde estavam alocados os saldos de PIC e POF), a SUSEP permitiu a utilização de 
uma estrutura a termo de taxa de juros (ETTJ) alternativa, para minimizar a volatilidade inerente à metodologia 

R$ milhões 2013 2014
Var. 2014 s/ 

2013 (%)
Total BB Seguridade 44,0 54,0 22,7

        Market Share 24,7% 26,9% 2,19 p.p.

Total do Mercado 177,9 200,5 12,7

Total do Mercado (Ex-BB Seguridade) 133,9 146,5 9,4
Fonte: SUSEP - Dez/2015
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da ETTJ original. Neste contexto, a Brasilprev optou por utilizar pontualmente a constituição de PCC para 
compensar insuficiência de provisões técnicas apontada pelo TAP de dezembro de 2014. 

Por ocasião da realização do TAP com data-base de junho/2015, e em decorrência da volatilidade da ETTJ, a 
Brasilprev, amparada nos Parágrafos 2º e 3º, do Art.8º, da Circular SUSEP nº 457/12, voltou a adotar o 
procedimento anterior que consistia na utilização de ganhos não realizados de ativos garantidores das provisões 
técnicas mantidos até o vencimento para compensar uma possível insuficiência de provisionamento apontada 
pelo TAP.  

Neste contexto, com base no TAP realizado com data-base junho de 2015, houve a reversão do saldo de PCC 
existente no montante de R$514,1 milhões, o que resultou num impacto positivo de R$294,1 milhões no lucro 
líquido da Brasilprev, equivalente a um efeito líquido de R$220,5 milhões no resultado da BB Seguridade. 

Majoração da alíquota de contribuição social (BB MA PFRE SH1 e MAPFRE BB SH2):  em maio de 2015, foi 
aprovada a Medida Provisória 675 (“MP 675/15”), com vigência a partir de 1º de setembro de 2015, elevando de 
15% para 20% a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) das instituições financeiras, de 
empresas de seguros privados e de capitalização, entre outras. Em 6 de outubro de 2015, a MP 675/15 foi 
convertida na Lei 13.169 (“Lei 13.169/15”), prevendo que a nova alíquota da CSLL ficará vigente entre 1º de 
setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, retornando aos 15% em 1º de janeiro de 2019. 

Nesse contexto, as seguradoras do Grupo Segurador BB MAPFRE (“Grupo Segurador”) atualizaram pela nova 
alíquota os créditos tributários registrados, que foram constituídos originalmente à alíquota de 15%, gerando um 
impacto positivo no resultado da BB Seguridade, após ponderação pelas participações societárias, de R$21,9 
milhões provenientes da BB MAPFRE SH1 e de R$19,9 milhões provenientes da MAPFRE BB SH2. Estes 
créditos tributários são oriundos: de adições temporárias (gerado em grande parte por provisão para devedores 
duvidosos e outras provisões com expectativa de reversão dentro do período de vigência da nova tributação); de 
base negativa/prejuízos fiscais acumulados; e de ágio (gerado em função das reorganizações societárias 
ocorridas durante a estruturação da parceria). 

2014 

Reavaliação de provisões PIS/COFINS (IRB):  - em virtude do processo de reavaliações periódicas dos 
impactos patrimoniais originados de processos judiciais, em que o IRB figura como réu, autor ou parte 
interessada. O efeito líquido positivo nas receitas de investimento da BB Seguridade foi de R$27,4 milhões em 
2013, que se refere à contabilização de parcela dos créditos fiscais decorrentes do trânsito em julgado, em 
outubro de 2013, da ação judicial movida pelo IRB, alegando a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3°  da Lei n° 
9.718/1998, bem como o deferimento pela Receita Federal do Brasil, em fevereiro de 2014, do pedido de 
habilitação de créditos fiscais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, formulado pelo IRB. Em 
2014 o mesmo evento majorou as receitas de investimentos em R$38,5 milhões, em razão da contabilização do 
saldo remanescente do valor total dos referidos créditos fiscais. 

Reavaliação de provisões (Brasilprev):  em decorrência do cumprimento da resolução CNSP nº 281/13 e da 
circular SUSEP nº 462/13, a Brasilprev contabilizou R$1,0 bilhão em reversões na linha de Outras Provisões 
Técnicas (OPT). O montante refere-se a todo o saldo até então registrado em Provisão para Insuficiência de 
Contribuições (PIC) e em Provisão para Oscilações Financeiras (POF). De forma concomitante, em decorrência 
do cumprimento da circular SUSEP nº 457/12, em linha com a estrutura normativa em vigor para as sociedades 
de previdência e com o Teste de Adequação de Passivos (TAP), realizado com base nas demonstrações 
financeiras data-base dezembro de 2014, a Brasilprev contabilizou R$569,1 milhões a título de Provisão 
Complementar de Contribuições (PCC) e Provisão de Despesas Relacionadas (PDR). Essas contabilizações 
geraram um efeito líquido sobre as receitas de investimento auferidas pela BB Seguridade estimado em R$195,6 
milhões. 

2013 

Refis (BB MAPFRE SH1, MAPFRE BB SH2 e BB Corretora) : em novembro de 2013 a BB Corretora de 
Seguros e Administradora de Bens (BB Corretora) e as coligadas MAPFRE Vida, subsidiária integral da BB 
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MAPFRE SH1, e MAPFRE Seguros Gerais, subsidiária integral da MAPFRE BB SH2, aderiram ao Programa de 
Recuperação Fiscal (REFIS) de acordo com a Lei nº 12.865 de 9 de outubro de 2013. Conforme disposto na 
Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 08/2013, em conformidade com o disposto no art. 92 da Medida Provisória nº 
627/2013, o pagamento feito à vista permitiu redução de 100,0% (cem por cento) das multas de mora e de ofício, 
de 100,0% (cem por cento) das multas isoladas, de 100,0% (cem por cento) dos juros de mora e de 100,0% 
(cem por cento) sobre o valor do encargo legal. Em virtude de os volumes de provisionamento serem maiores 
que os valores envolvidos para o pagamento das obrigações, houve reversão de provisões e consequentemente 
impacto positivo líquido nas receitas de investimentos da BB Seguridade de R$82,7 milhões referente à SH1, 
R$108,1 milhões referente à SH2 e R$12,6 milhões referente à BB Corretora.  

IBNER (BB MAPFRE SH1 e MAPFRE BB SH2):  a Circular SUSEP Nº 462/13 regulamentou o ajuste de IBNER 
(Sinistros Ocorridos e Não Suficientemente Avisados), definindo-o como uma parcela da PSL (Provisão de 
Sinistros a Liquidar). Esse valor se caracteriza como um ajuste agregado dos sinistros avisados e não pagos, 
devendo ser utilizado somente quando não for possível a reavaliação de cada sinistro individualmente. Em 2013, 
houve um reforço nesta provisão, impactando negativamente as receitas de investimento da BB Seguridade em 
R$21,5 milhões referente à SH1 e R$13,1 milhões referente à SH2. 

Mudança na contabilização de títulos de pagamento ú nico (Brasilcap):  até dezembro de 2012 a Brasilcap 
contabilizava as receitas de títulos de pagamentos únicos, bem como as despesas das provisões técnicas e 
comercialização de forma diferida, ao longo da vigência do produto (demonstrações em IFRS). Atendendo a 
recomendação de sua auditoria externa, baseada em estudo técnico elaborado pela Companhia, foi alterada sua 
prática contábil e desde janeiro de 2013, a Brasilcap passou a reconhecer tais resultados com títulos de 
pagamentos únicos na medida em que efetivamente acontecem. Tomada tal decisão, também foi revertido o 
estoque de receitas líquidas e despesas diferidas e seus respectivos efeitos tributários reconhecidos em seu 
balanço de 2012. Este item foi segregado como parte do resultado extraordinário do período, gerando impacto 
positivo sobre as receitas de investimentos da BB Seguridade de R$35,3 milhões. 

Nova remuneração (BB Corretora) : refere-se a menores receitas geradas no âmbito do contrato celebrado 
junto ao Banco do Brasil, em vigor ao longo de 2012, o que já não se aplica sob a nova forma de remuneração 
em vigor desde fevereiro de 2013. A aplicação dos novos parâmetros do contrato celebrado entre Banco do 
Brasil, BB Corretora e BB Seguridade, teria gerado para a BB Corretora receitas líquidas adicionais de R$27,6 
milhões em 2013 (referente ao mês de janeiro). 

Reavaliação de provisões PIS/COFINS (IRB): em virtude do processo de reavaliações periódicas dos impactos 
patrimoniais originados de processos judiciais, em que o IRB figura como réu, autor ou parte interessada. O 
efeito líquido positivo nas receitas de investimento da BB Seguridade foi de R$27,4 milhões em 2013, que se 
refere à contabilização de parcela dos créditos fiscais decorrentes do trânsito em julgado, em outubro de 2013, 
da ação judicial movida pelo IRB, alegando a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/ 1998, bem 
como o deferimento pela Receita Federal do Brasil, em fevereiro de 2014, do pedido de habilitação de créditos 
fiscais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, formulado pelo IRB. 

 
(b) variações das receitas atribuíveis a modificaçõ es de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações  

de volumes e introdução de novos produtos e serviço s: 

O crescimento das receitas no período é explicado, principalmente, pela expansão dos negócios e pela mudança 
no mix de produtos vendidos. Não ocorreram variações de receitas atribuíveis a modificações de preços e taxas 
de câmbio que representassem um impacto relevante nas receitas da BB Seguridade nos períodos analisados 
(2013, 2014 e 2015). 
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(c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da 
taxa de juros no resultado operacional e no resulta do financeiro do emissor: 

No resultado consolidado da BB Seguridade em 2015 não foram identificados impactos relevantes decorrentes 
de flutuações de preços e taxa e câmbio. As variações de taxas de juros e inflação impactaram positivamente o 
resultado financeiro das empresas que fazem parte do grupo, conforme descrito no item “a” desta sessão. 

Em 2014 e 2013, não foi identificado impacto relevante no resultado consolidado da BB Seguridade, decorrente 
de flutuações de preços e taxa de câmbio. As variações de taxas de juros não tiveram impacto material no 
resultado da BB Seguridade Participações, mas colaboraram para o resultado das Companhias participadas, 
conforme já descrito no item “a” acima. 
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras 
 

(a) introdução ou alienação de segmento operacional  

Em 2014, a Brasildental foi constituída e recebeu autorização para funcionamento e registro dos planos 
odontológicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Dessa maneira, a BB Seguridade introduziu o 
segmento de saúde em seu portfólio de negócios. Maiores informações sobre esta e outras movimentações 
estratégicas estão disponíveis nas seções 10.3 (b) e 6.5 deste Formulário de Referência. 

(b) constituição, aquisição ou alienação de partici pação societária 

Brasildental – Parceria estratégica para o segmento  de seguros odontológicos 

Em 11.06.2013, o Banco do Brasil S.A., a BB Seguros Participações S.A. (BB Seguros), a BB Corretora de 
Seguros e Administradora de Bens S.A. (BB Corretora), a Odontoprev S.A (Odontoprev) e a Odontoprev Serviços 
Ltda. (Odontoprev Serviços) assinaram Acordo de Associação e Outras Avenças (Acordo) com o objetivo de, por 
meio de uma nova sociedade anônima, denominada Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A. 
(Brasildental), desenvolver e divulgar; e, por meio da BB Corretora, distribuir e comercializar planos 

odontológicos sob a marca BB Dental, com exclusividade em todos os canais BB no território nacional. 

A Brasildental foi constituída em 12.03.2014, seu capital social total é de R$ 5 milhões, distribuído em 100 mil 
ações ordinárias (ON) e 100 mil ações preferenciais (PN), com a seguinte estrutura societária:  

Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A.  

  % do Capital total % ON % PN 

BB Seguros 74,99 49,99 100,00 

Odontoprev 25,01 50,01 - - 

 
A BB Seguros e a Odontoprev respondem pela constituição do capital social inicial da Brasildental na respectiva 
proporção de suas participações. 

Quanto às aprovações junto aos órgãos reguladores, a associação foi aprovada pelo CADE em 2 de agosto de 
2013, o BACEN autorizou a participação indireta do Banco do Brasil no capital da Brasildental em 19 de 
setembro de 2013, o registro da companhia junto ao CRO foi emitido em 12 de maio de 2014 e a autorização de 
funcionamento foi concedida pela ANS e divulgada no DOU em 18 de agosto de 2014. 

Reorganização Societária – Grupo Segurador BB Mapfr e 

Em 01.11.2014, a Mapfre Vida S.A. incorporou a Vida Seguradora S.A., empresa pertencente à holding BB 
Mapfre SH1 Participações S.A. Na mesma data, a Mapfre Seguros Gerais S.A. incorporou a Mapfre Affinity 
Seguradora S.A., empresa pertencente à holding Mapfre BB SH2 Participações S.A. Ambas as incorporações 
foram realizadas na totalidade de seus patrimônios, as quais foram previamente deferidas pela SUSEP, através 
das cartas 207 e 206/2014/SUSEP-SEGER, respectivamente.  

A incorporação da Mapfre Affinity Seguradora S.A. pela Mapfre Seguros Gerais S.A. foi homologada 
definitivamente por meio da Portaria SUSEP nº 6.166, de 23.01.2015, publicada em 27.01.2015, no Diário Oficial 
da União. Já a incorporação da Vida Seguradora S.A. pela Mapfre Vida S.A. foi homologada por aquele órgão, 
em caráter definitivo, por meio da Portaria SUSEP nº 6.245, de 27.04.2015, publicada no Diário Oficial da União 
em 04.05.2015.  

O acervo líquido incorporado foi avaliado ao valor contábil na data-base da operação, 30 de setembro de 2014, 
no montante de R$ 160.471 mil para a Vida Seguradora S.A. e R$ 448.618 mil para a Mapfre Affinity Seguradora 
S.A.  

Como decorrência natural, a Mapfre Vida S.A. e a Mapfre Seguros Gerais S.A. passaram à condição de 
sucessoras a título universal da Vida Seguradora S.A. e da Mapfre Affinity Seguradora S.A., respectivamente, 
em todos os seus bens, direitos e obrigações, assumindo integralmente seus acervos patrimoniais.  
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As incorporações propiciaram maior sinergia e simplificação do modelo operacional, com consequente 
otimização de custos e de capital regulatório. 

Incorporação da BB Capitalização S.A. 

Em 28.11.2014, os administradores da BB Seguros aprovaram a incorporação da BB Capitalização ao seu 
patrimônio nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação. A incorporação foi homologada 
definitivamente por meio da Portaria SUSEP nº 6.167, de 23.01.2015, publicada em 27.01.2015, no Diário Oficial 
da União.  

O acervo líquido incorporado foi avaliado ao valor contábil na data-base da operação, 28.11.2014, no montante 
de R$ 5.573 mil. Considerando que a data-base do laudo de avaliação contábil coincide com a data dos eventos 
societários que aprovaram a operação, não ocorreram variações patrimoniais após a incorporação. 

A incorporação justifica-se pela desnecessidade da manutenção da BB Capitalização verificado no processo de 
revisão do modelo de negócios no segmento de capitalização, bem como em razão da ausência de perspectivas 
de que a empresa viesse a desenvolver atividades operacionais. 

Como decorrência natural, a BB Seguros passou à condição de sucessora a título universal da BB Capitalização 
em todos os seus bens, direitos e obrigações, assumindo integralmente seus acervos patrimoniais.  

Considerando que a BB Seguros é a única acionista da incorporada na data da incorporação, não houve relação 
de troca de ações de acionistas não controladores da incorporada por ações da incorporadora, não ocorrendo, 
portanto, qualquer alteração do capital social da BB Seguros. 

Reorganização Societária – IRB-Brasil Resseguros S. A. (“IRB-Brasil Re”) 

Em 21.08.2015, a Assembleia Geral de Acionistas do IRB-Brasil Re, dentro do projeto de sua reorganização 
societária, aprovou: (i) a transformação do IRB-Brasil Re em sociedade anônima de capital aberto e a submissão 
do pedido de registro de companhia aberta na categoria “A” perante à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), 
conforme Instrução CVM 480, de 07.12.2009 ("Instrução CVM 480”); (ii) a solicitação à CVM de autorização para 
realizar ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM 400, de 29.12.2003 
(“Instrução CVM 400”); e (iii) a reformulação e consolidação do Estatuto Social do IRB-Brasil Re, para adaptá-lo 
às exigências legais de companhia aberta e ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA 
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Regulamento do Novo Mercado”).  

Em 19.11.2015, tendo em vista as condições desfavoráveis do mercado de capitais no ano corrente, o Conselho 
de Administração do IRB-Brasil Re aprovou o pedido de interrupção do processo de abertura de capital, junto à 
CVM e à BM&FBOVESPA, pelo prazo de 60 dias úteis a contar daquela data, permanecendo interrompido até o 
término do exercício. 

Ainda no escopo da reorganização societária, no intuito de otimizar a gestão de seus ativos imobiliários, o 
Conselho de Administração do IRB-Brasil Re aprovou, em 19.03.2015, a criação de uma holding, a IRB – 
Investimentos e Participações Imobiliárias S.A. (“IRB-PAR”) e de quatro sociedades de propósito específico 
(“SPEs”). 

Em 08.06.2015, o Banco do Brasil, como acionista indireto do IRB-Brasil Re, submeteu à aprovação do Banco 
Central do Brasil (“BACEN”) a criação de tais companhias, tendo o BACEN emitido parecer favorável em 
17.11.2015. 

O Conselho de Administração do IRB-Brasil Re aprovou os estatutos sociais da IRB-PAR e das SPEs em 
14.12.2015, bem como a transferência dos imóveis que integrarão seu capital. Contudo, até o término do 
exercício, as companhias ainda não haviam sido constituídas. 

 

 (c) eventos ou operações não usuais 

Não se aplica. 
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábe is - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor 

(a) mudanças significativas nas práticas contábeis 

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis  nos exercícios de 2015, 2014 e 2013. 

(b) efeitos significativos das alterações em prátic as contábeis 

Não se aplica para os exercícios de 2015, 2014 e 2013. 

(c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do aud itor 

Não existem ressalvas ou ênfases nos pareceres de auditoria para os exercícios de 2014 e 2015. 

Nossos Diretores informam que nossos auditores independentes incluíram em seu relatório sobre as 
demonstrações contábeis para o exercício de 2013, um parágrafo de ênfase relacionado à diferença entre as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS relacionadas à avaliação dos investimentos. Nossos Diretores 
comentam que no caso da BB Seguridade, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
demonstrações contábeis separadas, investimentos em controladas e coligadas devem ser avaliados pelo método 
de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seriam avaliados pelo custo ou valor justo. 
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10.5 - Comentários dos Diretores a respeito das pol íticas contábeis críticas  
Nossos Diretores informam que a preparação das demonstrações contábeis em conformidade com os CPCs e 
as IFRS requer que a Administração faça julgamentos e estimativas que afetam os valores reconhecidos de 
ativos, passivos, receitas e despesas. As estimativas e pressupostos adotados são analisados em uma base 
contínua, sendo as revisões realizadas reconhecidas no período em que a estimativa é reavaliada, com efeitos 
prospectivos. Ressalta-se que os resultados realizados podem ser diferentes das estimativas. 
Considerando que, em muitas situações, existem alternativas ao tratamento contábil, os resultados divulgados 
poderiam ser distintos, caso um tratamento diferente fosse escolhido. A Administração considera que as 
escolhas são apropriadas e que as demonstrações contábeis apresentam, de forma adequada, a posição 
financeira da BB Seguridade e o resultado das suas operações, em todos os aspectos materialmente relevantes. 
Os ativos e os passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas abrangem itens, principalmente, 
para os quais é necessária uma avaliação a valor justo. As aplicações mais relevantes do exercício de 
julgamento e utilização de estimativas ocorrem em: 

(a) valor justo de instrumentos financeiros 

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros contabilizados não puder ser derivado de um mercado ativo, 
ele é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação que incluem o uso de modelos matemáticos. As 
variáveis desses modelos são derivadas de dados observáveis no mercado sempre que possível, mas, quando os 
dados de mercado não estão disponíveis, um julgamento é necessário para estabelecer o valor justo.  

(b) redução ao valor recuperável de ativos financei ros disponíveis para venda – Imparidade 

Considera-se que existe perda por imparidade nos seus ativos financeiros disponíveis para venda quando ocorre 
um declínio de valor significativo ou prolongado no seu valor justo para um valor inferior ao do custo. Essa 
determinação do que seja significativo ou prolongado requer julgamento no qual se avalia, entre outros fatores, a 
volatilidade normal dos preços dos instrumentos financeiros. Além disso, o reconhecimento da perda por 
imparidade pode ser efetuado quando há evidência de impacto negativo na saúde financeira da empresa investida, 
no desempenho do setor econômico, bem como mudanças na tecnologia e nos fluxos de caixa de financiamento e 
operacional.  

Adicionalmente, as avaliações são elaboradas considerando preços de mercado (mark to market) ou modelos de 
avaliação (mark to model), os quais requerem a utilização de determinados pressupostos ou de julgamentos no 
estabelecimento de estimativas de valor justo.  

(c) redução ao valor recuperável de ativos não fina nceiros – Imparidade 

Anualmente, avalia-se, com base em fontes internas e externas de informação, se há alguma indicação de que um 
ativo não financeiro possa estar com problemas de recuperabilidade. Se houver essa indicação, são utilizadas 
estimativas para definição do valor recuperável do ativo. 

Anualmente, é avaliado se há qualquer indicação de que uma perda por redução ao valor recuperável reconhecida 
em períodos anteriores para um ativo, exceto o ágio por expectativa de rentabilidade futura, pode não mais existir 
ou pode ter diminuído. Se houver essa indicação, o valor recuperável desse ativo é estimado. 

Independentemente de haver qualquer indicação de perda no valor recuperável, é efetuado anualmente o teste de 
imparidade de um ativo intangível de vida útil indefinida, incluindo o ágio adquirido em uma combinação de 
negócios, ou de um ativo intangível ainda não disponível para o uso.  

A determinação do valor recuperável na avaliação de imparidade de ativos não financeiros requer estimativas 
baseadas em preços cotados no mercado, cálculos de valor presente ou outras técnicas de precificação, ou uma 
combinação de várias técnicas, exigindo que a Administração faça julgamentos subjetivos e adote premissas.  

(d) impostos sobre os lucros 

Como o objetivo social do Grupo é obter lucros, a renda gerada está sujeita ao pagamento de impostos. A 
determinação do montante global de impostos sobre os lucros requer interpretações e estimativas. Existem 
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diversas transações e cálculos para os quais a determinação do valor final de imposto a pagar é incerta durante o 
ciclo normal de negócios. Outras interpretações e estimativas podem resultar num valor diferente de impostos 
sobre os lucros reconhecidos no período. 

As autoridades fiscais podem rever os procedimentos adotados pelo Grupo no prazo de cinco anos, contados a 
partir da data em que os tributos são considerados devidos. Desta forma, há a possibilidade dessas autoridades 
fiscais questionarem procedimentos adotados pelo Grupo, principalmente aqueles decorrentes de diferenças na 
interpretação da legislação fiscal. No entanto, a Administração acredita que não haverá correções significativas aos 
impostos sobre os lucros registrados nas Demonstrações Contábeis Consolidadas. 

(e) reconhecimento e avaliação de impostos diferido s 

Os ativos fiscais diferidos são calculados sobre diferenças temporárias e prejuízos fiscais a compensar, sendo 
reconhecidos contabilmente quando a BB Seguridade possuir expectativa de que gerará lucro tributável nos 
exercícios subsequentes, em montantes suficientes para compensar referidos valores. A realização esperada do 
crédito tributário da BB Seguridade é baseada na projeção de receitas futuras e estudos técnicos, em linha com a 
legislação fiscal atual. 

As estimativas consideradas pela BB Seguridade para o reconhecimento e avaliação de impostos diferidos são 
obtidas em função das expectativas atuais e das projeções de eventos e tendências futuras. As principais 
premissas identificadas pela BB Seguridade que podem afetar essas estimativas estão relacionadas a fatores como 
(i) mudanças na regulamentação governamental afetas a questões fiscais; (ii) alterações nas taxas de juros; (iii) 

mudanças nos índices de inflação; (iv) processos ou disputas judiciais adversas; (v) riscos de crédito, de mercado e 

outros riscos decorrentes das atividades de investimento; (vi) mudanças nas condições econômicas internas e 

externas. 

(f) provisões e passivos contingentes 

As provisões são reconhecidas nas demonstrações contábeis quando, baseado na opinião de assessores jurídicos 
e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma 
provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança, sendo quantificados quando da citação/notificação judicial e revisados 
mensalmente. 

Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos nas demonstrações 
contábeis, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas, e os classificados como remotos não requerem 
provisão nem divulgação. 
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demons trações financeiras da BB Seguridade  
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía os seguintes ativos ou passivos não 
evidenciados no balanço patrimonial: arrendamentos mercantis operacionais, carteiras de recebíveis baixadas 
sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, contratos de futura compra e venda de produtos 
ou serviços, contratos de construção não terminada e contratos de recebimentos futuros de financiamentos. 

A BB Seguridade não possui ativos ou passivos fora de seu balanço patrimonial. 
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10.7 - Comentários dos Diretores sobre itens não ev idenciados nas demonstrações financeiras 
  

A BB Seguridade não possui ativos ou passivos fora de seu balanço patrimonial. 
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10.8 - Principais elementos do plano de negócios da  BB Seguridade  

(a) investimentos 

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investi mentos em andamento e dos investimentos previstos  

Não há decisão para novos investimentos neste exercício.  

Cabe destacar que a BB Seguridade está sempre considerando alternativas para expandir suas operações nos 
seus mercados foco (seguros, resseguros, previdência, capitalização e distribuição de produtos de seguridade). 
Caso surjam oportunidades, estas serão rigorosamente avaliadas, considerando a atratividade e os riscos 
envolvidos, especialmente, em função do negócio sob avaliação e das condições de mercado.  

ii. fontes de financiamento dos investimentos 

A Companhia pretende financiar seus investimentos com capital próprio.  

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e des investimentos previstos 

Não se aplica, tendo em vista que a BB Seguridade não tem desinvestimentos relevantes em andamento nem 
desinvestimentos previstos. 

(b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos 
que devam influenciar materialmente a capacidade pr odutiva do emissor 

A Companhia não realizou aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que influenciariam 
materialmente sua capacidade produtiva. 

(c) novos produtos e serviços, indicando:  

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgad as;  

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui pesquisas em andamento já divulgadas. 

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquis as para desenvolvimento de novos produtos ou 
serviços;  

Os investimentos com pesquisas de mercado para o desenvolvimento de novos produtos ou serviços são levados a 
efeito pelas empresas operacionais. 

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados; e  

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui projetos em desenvolvimento já divulgados. 

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvo lvimento de novos produtos ou serviços.  

Os investimentos para o desenvolvimento de novos produtos ou serviços são levados a efeito pelas empresas 

operacionais. 
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10.9 - Outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional  
Todas as informações relevantes sobre o desempenho operacional encontram-se descritas na seção 10.2. 
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     Destinação do Lucro Líquido 
 
- Exercício Social 2015 

  

Srs. Acionistas, 

 

 Consoante as disposições da Lei 6.404, de 15.12.1976, e ao Estatuto da BB Seguridade 

Participações S.A., apresento à deliberação desta Assembleia a destinação do Lucro Líquido, relativa 

ao exercício social 2015, a qual está assim representada: 

 
 (Valores em R$)  

Lucro Líquido ........................................................................... 4.207.431.431,36 
Lucros Acumulados.................................................................. - 
Lucro Líquido Ajustado1............................................................. 3.997.059.859,79 
Reserva Legal.......................................................................... 210.371.571,57 
Remuneração aos acionistas 3.365.945.145,09 
         - Juros Sobre Capital Próprio.......................................... - 
         - Dividendos.................................................................... 3.365.945.145,09 
Utilização da Reserva p/ Equalização dos Dividendos........... - 
Reservas Estatutárias 631.114.714,70 
         - para Margem Operacional............................................ 631.114.714,70 
         - para Equalização dos Dividendos................................. - 
 
1 Obtido por meio da redução do Lucro Líquido do exercício pelo valor aplicado na constituição de Reserva Legal.  

 

      À consideração de V. Sas. 

 

 Em 18 de março de 2016. 

  

 Raul Francisco Moreira 

 Presidente do Conselho de Administração 
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Destinação do Lucro Líquido 
 
 

Instrução CVM nº 481, de 17 de 
dezembro de 2009 – Anexo 9-1-II 
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Destinação do Lucro Líquido  
 
 

1. Lucro Líquido do Exercício: R$ 4.207.431.431,36 
 

2. Montante global e valor por ação dos dividendos: R$ 3.365.945.145,09 (R$ 1,68 por ação).  
 

3. Percentual do lucro líquido do exercício distribuído: 80% 
 

4. Montante global e valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de exercícios 
anteriores:  
 
A empresa não apresentou lucro decorrente de exercícios anteriores. 
 

5. Dividendos/ juros sobre capital próprio - JCP, deduzidos os dividendos antecipados e JCP já 
declarados:  

 
a) Valor bruto de dividendos e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação 

de cada espécie e classe:  
 
Os dividendos do exercício totalizam R$ 1,68 por ação ordinária. Não houve pagamento 
de juros sobre o capital próprio.  
 

b) Forma e o prazo de pagamento:  
 

Os acionistas cujas ações estejam custodiadas na instituição depositária têm seus pagamentos 
disponibilizados de acordo com o domicílio bancário fornecido ao Bradesco S.A., a partir da data de 
início da distribuição destes direitos. Os acionistas, cujos cadastros não tenham a inscrição do número 
do CPF/CNPJ ou a indicação de Banco, Agência e Conta Corrente, somente terão seus dividendos 
disponíveis a partir do 3º dia útil, contado da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos da 
Instituição depositária de Ações, que poderá ser efetuada através de qualquer agência da rede. Os 
acionistas cujas ações estejam depositadas na Central Depositária BM&FBOVESPA terão seus 
dividendos creditados conforme procedimentos adotados pela mesma.  

O pagamento dos dividendos referente ao lucro obtidos no 1° semestre de 2015 ocorreu em 
25/08/2015 e os do 2° semestre de 2015, em 07/03/20 16.  

 
 

c) Atualização e juros sobre dividendos e JCP:  
 

Os dividendos são atualizados pela taxa Selic, da data do balanço (30 de junho ou 31 de dezembro, 
respectivamente) até a data do pagamento.  

 
 

d) Data da declaração de pagamento considerada para identificação dos acionistas que 
terão direito ao seu recebimento: Considerada a posição acionária de 12/08/2015 e de 
23/02/2016 para o pagamento de dividendos referente ao 1° e 2° semestre de 2015, 
respectivamente. 

6. Dividendos/JCP com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos 
menores:  
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a) Dividendos/JCP já declarados:  

 
 1º Semestre  2º Semestre  
Dividendos R$ 1.731.438.878,43 R$ 1.634.506.266,66 
JCP -- -- 
 

b) Data dos respectivos pagamentos: 
 
 1º Semestre  2º Semestre  
Dividendos 25/08/2015 07/03/2016 
JCP -- -- 
 
 

7. Tabela comparativa com valores por ação de cada espécie e classe: o capital da 
BB Seguridade, em 31.12.2015, era dividido em 2.000.000.000 ações ordinárias: 
 

a) Lucro Líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores: 
 
Exercícios  2015 2014 2013 2012 

Lucro Líquido 4.207.431.431,36 3.456.683.054,28 2.473.752.766,27 -- 
 

 
 

b) Dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos no exercício e nos últimos 3 
(três) exercícios anteriores: 
 
Exercícios  2015 2014 2013 2012 
Dividendos 3.365.945.145,09 2.765.346.443,43 1.979.002.213,02 -- 
JCP -- -- -- -- 
Total  3.365.945.145,09 2.765.346.443,43 1.979.002.213,02 -- 

 
  

8. Reserva Legal: 
 

a) Montante destinado à reserva legal: R$ 210.371.571,57, correspondente a 5% resultado 
do exercício. 
 

b) Forma de cálculo da reserva legal: Conforme Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
art. 193, e Estatuto Social da companhia, art. 40, 5% (cinco por cento) do lucro líquido 
do exercício será aplicado, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva 
legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social, sendo que no exercício 
social em que o saldo da reserva legal acrescidos dos montantes das reservas de 
capital exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a 
destinação de parte do lucro líquido do exercício para constituição da reserva legal. 

 
 

9. A companhia não possui ações preferenciais. 
 

10. Dividendo obrigatório 
 

a) Descrição da forma de cálculo prevista no estatuto:  
O Estatuto Social da companhia prevê que, no mínimo, 25% (vinte e cinco por 
cento) do lucro líquido, ajustado com as deduções e acréscimos previstos no art. 
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202 da Lei das Sociedades por Ações, será distribuída aos acionistas como 
dividendo obrigatório. 

 
b) Informar se os dividendos foram pagos integralmente:  

O montante distribuído aos acionistas como dividendos correspondem a 80% do 
lucro líquido do exercício, superando o percentual obrigatório.  

 

c) Informar o montante eventualmente retido:  
Houve retenção de R$ 210.371.571,57, 5% do lucro líquido da companhia no exercício, 
para constituição de reserva legal e de R$ 631.114.714,70, 15% do lucro líquido, para 
constituição de reserva estatutária.  

 

11. Não houve retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da Companhia.  
 

12. Não houve destinação de resultado para reserva de contingências.  
 

13. Não houve destinação de resultado para reserva de lucros a realizar. 
 

14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias 
 

a) Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva:  
Está previsto no Estatuto Social da companhia, art. 40, inciso f, a constituição, com 
justificativa técnica e aprovação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal a 
respeito dos valores e da destinação, de reserva estatutária para garantir margem 
operacional compatível com o desenvolvimento das operações da Companhia, 
constituída pela parcela de até 100% (cem por cento) do saldo do lucro líquido, após as 
destinações anteriores, até o limite de 80% (oitenta por cento) do capital social. 
 

b) Identificar o montante destinado à reserva:  
Houve retenção de 631.114.714,70, 15% do lucro líquido da companhia no exercício, 
para constituição de reserva estatutária. 
 

c) Descrever como o montante foi calculado:  
Para a definição do montante, foram consideradas a expectativa de payout de 80%, 
percentual calculado levando em consideração as disponibilidades previstas no fluxo de 
caixa projetado da Companhia, demonstrado em nota técnica aprovada pelo Conselho 
de Administração em dezembro de 2015, além de obrigatoriamente direcionar 5% do 
lucro líquido observado no exercício para constituição de Reserva Legal. 
 

15. Não houve retenção de lucros prevista em orçamento de capital. 
 

16. Não houve destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais. 
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ELEIÇÃO DE 
ADMINISTRADORES E 

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 
 

Art. 10 da Instrução CVM 481/09 
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Indicação de Membros do Conselho 
Fiscal  

 

 

Instrução CVM nº 481, de 17 de 
dezembro de 2009 – Art. 10  
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ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO FISCAL  

MANDATO 2016/17  
 

 

 Srs. Acionistas, 

 

 Consoante as disposições da Lei 6.404, de 15.12.1976, e ao Estatuto da BB Seguridade 

Participações S.A. e, conforme item III do Edital de Convocação, apresento à deliberação desta 

Assembleia, para o cargo de Conselheiro Fiscal da BB Seguridade (titular e suplente), as seguintes 

indicações: 

a) Sr. Antônio Pedro da Silva Machado , como representante do Banco do Brasil S.A, para o 

cargo de Conselheiro Fiscal titular da BB Seguridade, para o mandato 2016/2017, em conformidade 

com o ofício encaminhado pelo Controlador; 

b) Sr. Adriano Meira Ricci , como representante do Banco do Brasil S.A, para o cargo de 

Conselheiro Fiscal suplente da BB Seguridade, para o mandato 2016/2017, em conformidade com o 

ofício encaminhado pelo Controlador; 

c) Sr. Leandro Puccini Secunho , como representante do Tesouro Nacional, para o cargo de 

Conselheiro Fiscal titular da BB Seguridade, para o mandato 2016/2017, em conformidade com o 

ofício encaminhado pelo Ministério da Fazenda; 

d) Sr. Rafael Rezende Brigolini , como representante da Secretaria do Tesouro Nacional, para o 

cargo de Conselheiro Fiscal suplente da BB Seguridade, para o mandato 2016/2017, em conformidade 

com o ofício encaminhado pelo Ministério da Fazenda. 

 

 

À consideração de V. Sas. 

 

 
 Em 18 de março de 2016. 

 
 Raul Francisco Moreira 

 Presidente do Conselho de Administração 
 

  



45 

 

 

Conselho Fiscal 

a) Nome a) CPF  f) Data de eleição i) Outros cargos ou funções 
exercidas no emissor 

l) número de mandatos 
consecutivos b) Data de Nascimento b) Cargo Eletivo Ocupado g) Data da Posse j) Eleito pelo controlador 

c) Profissão   h) Prazo do mandato k) membro Independente* 

Antônio Pedro da Silva Machado 239.664.400-91 20.04.2016 Não possui 

3 20.07.1956 
43 – C.F.(Efetivo) 

20.04.2016 Sim 

Advogado 2016/2017 Não 

Adriano Meira Ricci 334.550.741-20 20.04.2016 Não 

 21/02/1970 
46 – C.F.(Suplente) 

20.04.2016 Sim 

Bancário 2016/2017 Não 

Leandro Puccini Secunho 859.276.271-53 20.04.2016 Não 

 25.09.1979 
43 – C.F.(Efetivo) 

20.04.2016 Sim 

Servidor Público Federal 2016/2017 Não 

Rafael Rezende Brigolini 055.693.306-07 20.04.2016 Não 

 17/07/1982 
46 – C.F.(Suplente) 

20.04.2016 Sim 

Funcionário publico 2016/2017 Não 
 

* Os conselheiros denominados independentes são os eleitos pelos acionistas minoritários 
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Membro Titular – Antônio Pedro da Silva Machado 

m) Experiência profissional 

i.   Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 

Empresa: BB Seguridade Participações S.A. 

Atividade: Holding de instituições não financeiras 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim 
Cargo/Função: Conselheiro Fiscal Titular 
Período: desde 2013  
 
Empresa: Taesa Transmissora Aliança de Energia Elét rica S.A.  

Atividade: Transmissão de energia elétrica 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Conselheiro de Administração Suplente 
Período: desde 2015 
 
Empresa: BB Tecnologia e Serviços S.A.  

Atividade: ITO E BPO 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Conselheiro de Administração 
Período: de 2013 a 2015 
 
Empresa: Brasilcap Capitalização S.A.  

Atividade: mercado de capitalização. 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim 
Cargo/Função: Conselheiro Suplente do Conselho de Administração  
Período: de 2011 a 2013 
 
Empresa: Banco do Brasil S.A. 

Atividade: Banco múltiplo, com carteira comercial 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Diretor Jurídico.  
Período: desde 2011 
 
Cargo/Função: Gerente Executivo Jurídico.  
Período: de 2005 a 2011 
 

ii.   Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedade ou 
organizações do terceiro setor: 

Não informado 
 

n. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 
5 anos: 

i.   Qualquer condenação criminal: Sem ocorrências; 
 

ii.   Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Sem 
ocorrências; 
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iii.   Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 

tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou 
comercial qualquer: Sem ocorrências.  
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Membro Suplente – Adriano Meira Ricci 

m) Experiência profissional 

i.   Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 

Empresa: Banco do Brasil S/A 

Atividade: Banco múltiplo, com carteira comercial 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Diretor de Segurança Institucional 
Período: Desde jul/2015 

 
Cargo/Função: Diretor na Diretoria de Crédito 
Período: jun/2014 a jul/2015 
 
Cargo/Função: Diretor na Diretoria de Reestruturação de Ativos Operacionais 
 Período: jan/2012 a jun/2014 

 
Empresa: BB Tecnologia e Serviços (Cobra Tecnologia  S.A.) 

Atividade: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Presidente 
Período: ago/2010 a jan/2012 

 
Empresa: BB Banco de Investimentos S/A 

Atividade: Banco de Investimento 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não  
Cargo/Função: Suplente do Conselho Fiscal 
Período: Desde abr/2013 

 
Empresa: Bescval Distribuidora de títulos e valores  mobiliários S/A 

Atividade: Distribuidoras de títulos e valores mobiliários 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Suplente do Conselho Fiscal 
Período: Desde abr/2013 

 
Empresa: BB Cor Participações S/A 

Atividade: Holdings de instituições não-financeiras 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Suplente do Conselho Fiscal 
Período: De abr/2013 a abr/2015 
 
Empresa: Ativos S.A Securitizadora de Créditos Fina nceiros 

Atividade: Securitização de créditos 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Presidente do Conselho de Administração 
Período: abr/2012 a jun/2014 
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Empresa: BB Seguros Participações S/A 

Atividade: Holdings de instituições não-financeiras 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim 
Cargo/Função: Membro Titular do Conselho Fiscal 
Período: jun/2011 a jun/2014 

 
Empresa: BB Seguridade Participações S/A 

Atividade: Holdings de instituições não-financeiras 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim 
Cargo/Função: Membro Titular do Conselho Fiscal 
Período: fev/2013 a nov/2013 

 
Empresa: Caixa de Previdência dos Funcionários do B anco do Brasil 

Atividade: Previdência complementar fechada 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Membro Titular do Conselho Fiscal 
Período: Desde jun/2014 

 
Empresa: IRB Brasil Resseguros S/A 

Atividade: Resseguros 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim 
Cargo/Função: Membro Titular do Conselho Fiscal 
Período: mai/2014 a ago/2014 
 
Empresa: Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena (Áustria) 

Atividade: Instituição Financeira sediada no exterior 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não  
Cargo/Função:  Membro titular do Conselho de Supervisão e Comitês  
Período: set/2014 a jul/2015 

 

i. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedade ou 
organizações do terceiro setor: 

 
Não informado 

 
 

n) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 

anos: 

i.   qualquer condenação criminal: Sem ocorrências 
 

ii.   qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Sem 
ocorrências 
 

iii.   qualquer condenação transitada em jugado, na esfera judicial ou administrativa, que o 
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou 
comercial qualquer: Sem ocorrências 
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Membro Titular – Leandro Puccini Secunho 

m) Experiência profissional 

i.   Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 

Empresa: STN – Secretaria do Tesouro Nacional / COD IP  

Atividade: Setor público 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Coordenador de Operações da Dívida Pública 
Período: Desde mai/2015 
 

Cargo/Função: Gerente de Análise do Mercado Interno 
Período: De mar/2014 a mai/2015 

 Cargo/Função: Gerente de Estratégia de Financiamento da Dívida Pública 
Período: De mar/2009 a fev/2014 
 

Empresa: BB DTVM  

Atividade: Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Conselheiro Fiscal Efetivo 
Período: De mai/2010 a abr/2014 

 

Empresa: BB Capitalização S.A.  

Atividade: Sociedade de capitalização 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim 
Cargo/Função: Conselheiro Fiscal 
Período: De mai/2014 a nov/2014 
 
Empresa: Companhia de Água e Esgoto do Ceará  

Atividade: Captação, tratamento e distribuição de água 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Conselheiro Fiscal 
Período: Desde dez/2014 

 

Empresa: Fundo Monetário Internacional – Ilhas Maur ício – Organização 
Institucional do Escritório de Gerenciamento de Dív ida 

Atividade: Organização Internacional 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Consultor 
Período: Desde dez/2013 
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Empresa: Fundo Monetário Internacional – Angola – D esenvolvimento do 
Mercado de Dívida Pública 

Atividade: Organização Internacional 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Consultor 
Período: Desde nov/2014 

 

Empresa: Banco Mundial – Moçambique – Desenvolvimen to do Mercado de 
Dívida Pública  

Atividade: Organização Internacional 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Consultor 
Período: jul/2015; nov/2015 e fev/2016 

 

ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedade ou 
organizações do terceiro setor: 

 
Não informado 

 
 

n) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 

anos: 

i.   qualquer condenação criminal: Sem ocorrências 
 

ii.   qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Sem 
ocorrências 
 

iii.   qualquer condenação transitada em jugado, na esfera judicial ou administrativa, que o 
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou 
comercial qualquer: Sem ocorrências 
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Membro Suplente – Rafael Rezende Brigolini 

m) Experiência profissional 

i.   Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 

Empresa: Secretaria do Tesouro Nacional 

Atividade: Setor Público 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Coordenador de operações de crédito 
Período: Desde abr/2006 
 
Empresa: BB BI 

Atividade: Banco de investimento 
Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não 
Cargo/Função: Conselheiro Fiscal 
Período: Desde ago/2015 

 

ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedade ou 
organizações do terceiro setor: 

 
Não informado 

 
 

n) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 

anos: 

i.   qualquer condenação criminal: Não possui 
 

ii.   qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Não 
possui 

 
iii.   qualquer condenação transitada em jugado, na esfera judicial ou administrativa, que o 

tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou 
comercial qualquer: Não possui 
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12.6 – Percentual de Participação nas reuniões do C onselho de Administração e Conselho Fiscal 

Conselheiro Cargo Eletivo Ocupado 
Quantidade de 

reuniões realizadas 
em 2015 

Quantidade de reuniões 
em que foram 
convocados a 

participar 

Quantidade de 
reuniões participadas 

Percentual de 
participação em 

reuniões em que foi 
convocado 

Antonio Pedro da Silva Machado Conselho Fiscal Titular 12 12 5 42% 
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12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos co mitês de auditoria e financeiro  
 

Os conselheiros indicados não participam de comitês da Companhia 

12.8 - Percentual de Participação nas reuniões dos Comitês 
 

Os conselheiros indicados não participam de comitês da Companhia 

 

12.9 - Existência de relação conjugal, união estáve l ou parentesco até o 2º grau 
relacionadas a  administradores do emissor, controladas e controlad ores 

a)  administradores do emissor 

b)  (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do 
emissor 

c)  (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores 
diretos ou indiretos do emissor 

d)  (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladores diretas e 
indiretas do emissor 

Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a 
administradores, controladas e controladores da Companhia. 

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serv iço ou controle entre administradores do 
emissor  
Relações de subordinação, prestação de serviço ou c ontrole mantidas, nos 03 últimos exercícios 
sociais, entre administradores da BB Seguridade em:  

a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, p ela BB Seguridade com exceção daquelas 
em que o emissor detenha, direta ou indiretamente a  totalidade do capital social 

Não existe relação de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 03 últimos 
exercícios sociais, entre administradores da BB Seguridade em sociedade controlada, direta ou 
indiretamente, pela BB Seguridade com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou 
indiretamente a totalidade do capital social. 
 

b) Controlador direto ou indireto do emissor 
 

Conselho Fiscal 
 
Membro Titular: Antônio Pedro da Silva Machado 
CPF: 239.664.400-91 

 
Pessoa Relacionada: Banco do Brasil 
CNPJ: 00.000.000/0001-91 
Tipo de Relação do Administrador com a Pessoa Relacionada: Subordinação 
Tipo de Pessoa Relacionada: Controlador direto 
Exercício Social: 2015, 2014, 2013 
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Membro Titular: Adriano Meira Ricci 
CPF: 334.550.741-20 

 
Pessoa Relacionada: Banco do Brasil 
CNPJ: 00.000.000/0001-91 
Tipo de Relação do Administrador com a Pessoa Relacionada: Subordinação 
Tipo de Pessoa Relacionada: Controlador direto 
Exercício Social: 2015, 2014, 2013 
 

Membro Suplente: Leandro Puccini Secunho 
CPF: 859.276.271-53 

 
Pessoa Relacionada: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional 
CNPJ: 00.394.460/0001-41 
Tipo de Relação do Administrador com a Pessoa Relacionada: Subordinação  
Tipo de Pessoa Relacionada: Controlador indireto 
Exercício Social: 2015, 2014, 2013 
 

Membro Suplente: Rafael Rezende Brigolini 
CPF: 055.693.306-07 

 
Pessoa Relacionada: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional 
CNPJ: 00.394.460/0001-41 
Tipo de Relação do Administrador com a Pessoa Relacionada: Subordinação  
Tipo de Pessoa Relacionada: Controlador indireto 
Exercício Social: 2015, 2014, 2013 
 
 

 
c) Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor o u credor do emissor, de sua controlada 

ou controladoras ou controladas de alguma dessas pe ssoas  

 
Não há. 
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REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO 

CONSELHO FISCAL 

 

  

 

Srs. Acionistas, 

 

 

 

 Submeto à apreciação de V. Sas., em conformidade com o disposto no artigo 162, § 3º, 

da Lei 6.404, de 15.12.1976, e no artigo 1º da Lei 9.292, de 12.07.1996, a proposta de fixação 

dos honorários dos membros do Conselho Fiscal em 10% da remuneração média mensal 

percebida pelos membros da Diretoria Executiva, excluídos os benefícios que não sejam 

honorários: 

 

 

 

 

 

Em 18 de março de 2016. 

 

 

 

  

 Raul Francisco Moreira 

 Presidente do Conselho de Administração 
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ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 

PARA COMPLETAR O MANDATO 2015/17 

 

 

 

 

Srs. Acionistas, 

 

 

 

 Consoante as disposições da Lei 6.404, de 15.12.1976 e ao Estatuto da BB Seguridade 

Participações S.A. e, conforme item V do Edital de Convocação, apresento à deliberação desta 

Assembleia, para o cargo de Conselheiro de Administração da BB Seguridade, a seguinte 

indicação: 

a) Senhora Patrícia Souto Audi, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão, para o cargo de membro do Conselho de Administração, indicado na forma 

do Art. 14, § 1°, “iii” do Estatuto Social da BB Se guridade Participações S.A. 

 

      À consideração de V. Sas. 

 

 

                                                                                Em 18 de março de 2016. 

  

 Raul Francisco Moreira 

 Presidente do Conselho de Administração 

  



  
 

 

12. Assembleia geral e administração  
 
12.5 - Composição da administração e do conselho fi scal  
 

Conselho de Administração 

a) Nome d) CPF  f) Data de eleição 
i) Outros cargos ou funções exercidas no 

emissor 
l) número de 
mandatos 
consecutivos  

b) Data de Nascimento e) Cargo Eletivo Ocupado g) Data da Posse j) Eleito pelo controlador 
 

c) Profissão 
 h) Prazo do mandato k) membro Independente*  

Patrícia Souto Audi 457.864.021-34 20.04.2016 Não 

1 15.05.1968 
22 – Conselheiro de Administração 

20.04.2016 Sim 

Funcionária Pública 2017 Não 
 

* Os conselheiros denominados independentes são os eleitos pelos acionistas minoritários.



  
 

 

m) Experiência profissional 

i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos 

Empresa: Secretaria de Gestão do Ministério do Plan ejamento, Orçamento e Gestão  
 
Principais Atividades: Planejamento, Orçamento e Gestão da Administração Pública Federal  
Pertence ao Grupo BB Seguridade? não 
Cargo/Função: Secretária de Gestão 
Período: desde 31/12/2015 
 
Empresa: Controladoria Geral da União da Presidênci a da República  
 
Principais Atividades: A CGU congrega as ações de prevenção e combate à corrupção, 
auditoria pública, corregedoria, atividades de ouvidoria e incremento da transparência na 
gestão do Governo Federal. 
Pertence ao Grupo BB Seguridade? não 
Cargo/Função: Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção 
Período:  de fev/2015 a dez/2015 
 
Empresas: Prefeitura Municipal de Niterói  
 
Principais Atividades: Administração do Município 
Pertence ao Grupo BB Seguridade? não 
Cargo/Função: Secretária de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle 
Período:  de jan/2013 a fev/2015 
 
Empresas: Governo do Estado do Rio de Janeiro   
 
Principais Atividades: Administração do Governo do Estado 
Pertence ao Grupo BB Seguridade? não 
Cargo/Função: Superintendente do Plano Rio sem Miséria 
Período: de mar/2011 a dez/2012 

 

 
 

ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedade ou 
organizações do terceiro setor: 

 
Não há. 

 
 

n) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: 

i.   qualquer condenação criminal: não possui 
 

ii.   qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: não possui 
 

iii.   qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer: não possui 

 
 

 

 



  
 

 

12.6 – Percentual de Participação nas reuniões do C onselho de Administração e Conselho 
Fiscal 
 

A Conselheira indicada não fez parte do Conselho de Administração em 2015. 

 

12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos co mitês de auditoria e financeiro  
 

A conselheira indicada não participa de comitês da Companhia. 

 

12.8 - Percentual de Participação nas reuniões dos Comitês 
 

A conselheira indicada não participou de comitês da Companhia em 2015. 

 

12.9 - Existência de relação conjugal, união estáve l ou parentesco até o 2º grau relacionadas 
a administradores do emissor, controladas e controlad ores 

a)  administradores do emissor 

b)  (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, 
do emissor 

c)  (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
controladores diretos ou indiretos do emissor 

d)  (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladores diretas 
e indiretas do emissor 

Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a 
administradores, controladas e controladores da Companhia. 

 

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serv iço ou controle entre administradores do 
emissor  
Relações de subordinação, prestação de serviço ou c ontrole mantidas, nos 03 últimos 
exercícios sociais, entre administradores da BB Seg uridade em: 

a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, p ela BB Seguridade com exceção 
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indire tamente a totalidade do capital 
social 

Não existe relação de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 03 
últimos exercícios sociais, entre administradores da BB Seguridade em sociedade controlada, 
direta ou indiretamente, pela BB Seguridade com exceção daquelas em que o emissor 
detenha, direta ou indiretamente a totalidade do capital social. 

 



  
 

 

b) Controlador direto ou indireto do emissor 
 

Conselho de Administração 
 
Membro Titular: Patrícia Souto Audi 
CPF: 457.864.021-34 
 
Pessoa Relacionada: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
CNPJ: 00.489.828/0001-55 
Tipo de Relação do Administrador com a Pessoa Relacionada: Subordinação  
Tipo de Pessoa Relacionada: Controlador indireto 
Exercício Social: 2015 
 

c) Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor o u credor do emissor, de sua 
controlada ou controladoras ou controladas de algum a dessas pessoas  

 
Não há. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

MONTANTE GLOBAL DE 
REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS 
ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Srs. Acionistas, 

 

Submeto à apreciação de V.Sas.: 

 

a) a fixação do montante global para pagamento de honorários e benefícios 

dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração em, 

no máximo, R$ 8.713.640,20, correspondente ao período de abril/2016 a 

março/2017, que foi atualizado em relação ao montante global do período 

anterior (abril/2015 a março/2016), sendo que nenhuma nova parcela foi 

acrescentada, mas somente atualizados os valores das parcelas existentes 

naquele período. 

Dessa forma, segue o detalhamento da motivação das atualizações:  

I. Remuneração fixa (honorários e gratificação de Natal): foi proposto 

realinhamento de honorários aos praticados na holding Banco do Brasil 

S.A. (Controlador), correspondente a 14,38%, sendo que os honorários do 

Diretor-Presidente estariam realinhados com os do Vice-Presidente do 

Controlador e os honorários dos Diretores aos equivalentes no Controlador; 

II. Programa de Remuneração Variável para Administradores – RVA: a 

proposta contempla até 60% de 12 honorários para pagamento da RVA 

2016, bem como 10% de 12 honorários para pagamento da parcela diferida 

de RVA 2015, 10% de 12 honorários para a parcela diferida de RVA 2014 e 

por fim, 10% de 12 honorários para a parcela diferida de RVA 2013. A 

metodologia de apuração das parcelas ora mencionadas foi efetuada 

observando as diretrizes do Dest; 

III. FGTS: a despesa corresponde a 8% incidente sobre o pagamento de 

honorários, gratificação de Natal e RVA; 



  
 

 

IV. INSS Patronal: o encargo corresponde a 28,2%, percentual a ser utilizado 

ao dirigente empregado, incidente sobre o pagamento de honorários, 

gratificação de Natal e RVA. A parcela prevista considera que todos os 

administradores a atuarem no período pertencem ao quadro de 

funcionários da Companhia. O encargo também foi previsto para os 

membros do Conselho de Administração; 

V. Cassi Patronal: a parcela corresponde à cota patronal de 4,5% incidente 

sobre o pagamento de honorários e gratificação de Natal;  

VI. Previ Patronal: a parcela corresponde à cota patronal de 17% incidente 

sobre o pagamento de honorários e gratificação de Natal. A proposta 

contempla a contribuição para o Plano Previ Futuro para os 4 dirigentes; 

VII. Seguro de Vida em Grupo: a estimativa é de que não haja reajuste em 

função de nova negociação e contratação da empresa seguradora, prevista 

para agosto/2016; 

VIII. Avaliação de Saúde: o valor proposto prevê a manutenção do 

procedimento hospitalar (checkup), precificado por faixa etária e gênero, 

em que o reajuste no custo não segue a inflação, mas as condições 

contratualmente ajustadas; 

IX. Auxílio Moradia: a parcela manteve a previsão do período anterior para que 

todos os 4 dirigentes solicitem o benefício em questão. Tal procedimento 

foi decorrente de recomendação do Dest; 

X. Vantagem de Remoção: o benefício é definido em 65% da média 

ponderada dos honorários a serem pagos aos membros da Diretoria 

Executiva. 

 Sendo assim, apesar de o Montante Global ora proposto representar um 

acréscimo de 18,2% em relação ao aprovado para o período anterior, que 

foi de R$ 7.372.225,61, esse aumento decorre do realinhamento de 

honorários proposto.  

Informo, ainda que os dispêndios da BB Seguridade com a 

remuneração e os benefícios dos membros de sua Diretoria Executiva e de 

seu Conselho de Administração não ultrapassaram os valores aprovados no 

Montante Global 2015-2016. 



  
 

 

 

b) a fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho de 

Administração em um décimo do que, em média mensal, percebem os 

membros da Diretoria Executiva, excluídos os benefícios que não sejam 

honorários, no período de abril/2016 a março/2017. 

 

 

 Brasília (DF), 18 de março de 2016. 

 

  

  

 Raul Francisco Moreira 

 Presidente do Conselho de Administração 

 

   



  
 

 

13. Remuneração dos administradores 
13.1 - Descrição da política ou prática de remunera ção do conselho de administração, da 
diretoria estatutária, do conselho fiscal, dos comi tês estatutários e dos comitês de auditoria, 
financeiro e de transações com partes relacionadas 

(a) objetivos da política ou prática de remuneração  

A remuneração total dos membros da administração da Companhia é aprovada anualmente em 
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas (AGO), sendo que a remuneração individual de cada 
membro é fixada em reunião do Conselho de Administração (CA). A AGO não pode destinar aos 
membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal (CF) valores superiores a 10% da média 
de remuneração fixa paga aos membros da Diretoria. A remuneração global é projetada para o 
período de abril do ano vigente a março do ano seguinte, quando acontece nova AGO.  

Como parte da remuneração total aprovada na AGO, destina-se anualmente verba específica para a 
remuneração variável da Diretoria Executiva da Companhia, cabendo ao CA a apreciação de 
programa específico, com termos, regras e condições necessários para que o dirigente possa 
receber essa parte da remuneração. Uma vez aprovado no âmbito do CA, o Programa é submetido 
ao Ministério da Fazenda (Supervisor) e ao Departamento de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais (DEST), órgão vinculado ao Ministério do Planejamento (MP). 

Baseado nas melhores práticas de governança corporativa e do mercado, o Programa de 
Remuneração da Diretoria Executiva busca alinhar a remuneração dos seus membros aos 
resultados da Companhia, e suas metas são fixadas de acordo com o Planejamento Estratégico, 
sendo acionado após o pagamento de dividendos aos acionistas e a participação nos Lucros e 
resultados aos funcionários.   

O Programa de Remuneração Variável da Diretoria Executiva foi objeto de análise pelo Conselho de 
Administração da Companhia em duas oportunidades, a saber: i) em 29.12.2014, versão com regras 
gerais e indicadores, sem as metas, conforme orientações do DEST-MP. Tal versão foi analisada 
pelo DEST-MP em 27.03.2015, que sugeriu alterações; ii) em 20.11.2015, versão final com as 
metas. 

Em 21.12.2015, o DEST-MP emitiu Nota Técnica sobre a versão final e, em 29.12.2015, finalmente, 
através de ofício, aprovou o Programa de Remuneração Variável da Diretoria Executiva para o ano 
de 2015.  

(b) composição da remuneração 

i. descrição dos elementos da remuneração e os obje tivos de cada um deles 

Conselho de Administração 

Os membros do Conselho de Administração da BB Seguridade fazem jus a uma remuneração 
mensal fixa, que não excederá 10% (dez por cento) da média mensal dos valores pagos aos 
Diretores Estatutários. A remuneração representa a recompensa pelos serviços prestados à 
Companhia. 
 
Diretoria Estatutária 
A Diretoria Estatutária da Companhia faz jus a uma remuneração mensal fixa. 

Benefícios Diretos e Indiretos : parte da remuneração que visa a melhoria de qualidade de vida 
dos Administradores. 



  
 

 

Remuneração Variável : parte da remuneração que visa reconhecer o esforço dos Diretores 
Estatutários na construção dos resultados alcançados, com base no atingimento de indicadores de 
performance. Os indicadores são: i) Corporativos: Retorno sobre Patrimônio Líquido - RSPL e Índice 
de Eficiência (Despesas Administrativas e Gerais/Receita Operacional Bruta); ii) Unidade de 
Negócios: Receitas de Corretagem e Prêmios emitidos BB Mapfre SH1; iii) Avaliação de 
Desempenho Individual; e iv) Avaliação de Desempenho Colegiada. 

Do montante destinado ao pagamento da Remuneração Variável, 50% deve ser pago 
imediatamente em espécie e 50% em ações diferidas por quatro anos. Do total pago em ações, 
20% deve ser imediatamente transferido para a titularidade do beneficiário e 80% deve ser diferido, 
sendo 20% pelo prazo de um ano, 20% pelo prazo de dois anos, 20% pelo prazo de três anos e 
20% pelo prazo de quatro anos. 

Previamente à liberação das parcelas diferidas, verificar-se-á o resultado apurado no exercício 
imediatamente anterior, que será comparado com o desempenho observado no exercício que gerou 
o direito à remuneração por ações. Redução nos resultados em percentual igual ou maior que 20% 
implicará em reversão proporcional ou total do pagamento em ações previsto no Programa. 
 
 
Conselho Fiscal 

Os membros do Conselho Fiscal da BB Seguridade fazem jus a uma remuneração mensal fixa, 
correspondente a 10% (dez por cento) da média mensal dos valores pagos aos membros da 
Diretoria Estatutária, além de reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estadia 
necessárias ao desempenho da função (Estatuto Social, Artigo 36, § 6º). 
 
Comitê de Auditoria 

Os membros do Comitê de Auditoria (COAUD) da Companhia fazem jus a uma remuneração 
mensal fixa, não superior à remuneração mensal média dos Diretores Estatutários. (Artigo 31, § 3º, 
item I).  

O COAUD da Companhia foi constituído em 06.02.2015, pelo Conselho de Administração, sendo 
indicados três membros para o período 2015-2016. 
 
Comitê de Transações com Partes Relacionadas 
O Comitê de Transações com Partes Relacionadas foi instalado em 13.06.2014, mediante 
aprovação do Conselho de Administração e é integrado por 3 (três) membros, sendo 1 (um) deles 
indicado pelos acionistas minoritários, podendo ser o conselheiro independente do Conselho de 
Administração.  

A função de membro do Comitê não será remunerada, devendo ser exercida com respeito aos 
deveres de lealdade e diligência, conforme definido pelo Estatuto Social da BB Seguridade. 

Comitê Financeiro 

O Comitê é órgão não estatutário e é composto por 5 (cinco) membros, os quais deverão possuir 
comprovado conhecimento na área de finanças. 
A função de membro do Comitê não é remunerada e é indelegável, devendo ser exercida com 
respeito aos deveres de lealdade e diligência, bem como evitando quaisquer situações de conflito 
que possam afetar os interesses da Companhia e de seus acionistas. 
 
 

ii. proporção de cada elemento na remuneração total  



  
 

 

Conselho de Administração 

A totalidade da remuneração dos membros do Conselho de Administração da Companhia é 
composta por uma parcela mensal fixa.  

 
Diretoria Estatutária 

Elementos da Remuneração Proporção (%) 
2013 

Proporção (%) 
2014 

Proporção (%) 
2015 

Honorários 50 64,9 59,4 

13º Salário 6 3,8 3,7 

Remuneração Variável 40 27,6 31,2 

Benefícios Diretos e Indiretos 4 3,7 5,8 

 

Conselho Fiscal 

A totalidade da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia é composta por uma 
parcela mensal fixa. 
 
Comitê de Auditoria 

A totalidade da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia é composta por 
uma parcela mensal fixa.  
 

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada u m dos elementos da remuneração 

Conselho de Administração  

O valor praticado não excederá a 10% da média mensal dos valores pagos aos membros da 
Diretoria Estatutária e aprovado anualmente em AGO (Lei 9.292/96). 
 
Diretoria Estatutária 

A remuneração da Diretoria Estatutária é definida pelo Conselho de Administração, limitada à 
remuneração global aprovada em AGO, estando alinhada com as práticas de mercado de empresas 
de mesmo porte e com as regras de remuneração adotadas pelo controlador da Companhia. 

O montante global é aprovado, anualmente, com a anuência do Ministério Supervisor e do DEST-
MP. 
 
Benefícios Diretos e Indiretos : definidos pelo Conselho de Administração, limitados à 
remuneração global aprovada em AGO. 
 
Remuneração Variável : definida pelo Conselho de Administração, limitada à remuneração global 
aprovada em AGO. 
 
Conselho Fiscal 



  
 

 

O valor praticado corresponde a 10% da média mensal dos valores pagos aos membros da Diretoria 
Estatutária e aprovado anualmente em AGO, além de reembolso obrigatório das despesas de 
locomoção e estadia necessárias ao desempenho da função. 
 
 
 
Comitê de Auditoria 

O valor praticado é definido pelo Conselho de Administração de acordo com o plano de trabalho 
aprovado pelo Conselho, não podendo exceder a remuneração mensal média dos Diretores 
Estatutários.  
 
Comitê de Transações com Partes Relacionadas 

Não há remuneração para os membros do Comitê. 
 
Comitê Financeiro 

Não há remuneração para os membros do Comitê. 
 
iv. razões que justificam a composição da remuneraç ão 

Conselho de Administração 

A remuneração dos Conselheiros deve-se às responsabilidades assumidas, o tempo dedicado às 
suas funções, sua competência e reputação profissional. 

Diretoria Estatutária 

A Companhia acredita que a remuneração da Diretoria Estatutária valoriza as responsabilidades, o 
tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus 
serviços no mercado. 

Remuneração Variável: visa reconhecer o esforço dos dirigentes na construção dos resultados 
alcançados, além do caráter motivador para cumprimento dos indicadores de performance. 
 
Conselho Fiscal 

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é definida em Assembleia Geral da Companhia, 
de acordo com o artigo 36, parágrafo 6º de seu Estatuto Social. Visa remunerar os serviços 
prestados à Companhia. 
 
Comitê de Auditoria 

A composição da remuneração é atribuída por decisão do Conselho de Administração e visa 
remunerar os serviços prestados à Companhia.  
 
Comitê de Transações de Partes Relacionadas  

Não há remuneração para os membros do Comitê. 
 
Comitê Financeiro 

Não há remuneração para os membros do Comitê. 
 



  
 

 

v. a existência de membros não remunerados pela Com panhia e a razão para esse fato 
 
Conselho de Administração 

Não há membros não remunerados. 
 
 

Diretoria Estatutária 

Não há membros não remunerados.  
 
Conselho Fiscal 

Não há membros não remunerados 
 
 
Comitê de Auditoria  

Não há membros não remunerados 
 
 
Comitê de Transações com Partes relacionadas 

Não há remuneração prevista para os membros, conforme definido em Estatuto Social. 
 
 
Comitê Financeiro 

Não há remuneração prevista para os membros, conforme definido no Regimento Interno. 
 

(c) principais indicadores de desempenho que são le vados em consideração na 
determinação de cada elemento da remuneração 

 
Conselho de Administração 

A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho. 
 
 
Diretoria Estatutária  

A remuneração fixa dos Diretores Estatutários não está vinculada a nenhum indicador de 
desempenho.  

Por sua vez, o montante a ser atribuído no âmbito do Programa de Remuneração Variável da 
Diretoria Executiva deverá resultar de processo de avaliação de cada participante e dos resultados 
alcançados pela Companhia. 

A avaliação de competências dos dirigentes da BB Seguridade é realizada a cada semestre, da 
seguinte maneira: o Diretor Presidente é avaliado pelo Presidente do Conselho de Administração e 
os Diretores Executivos são avaliados pelo Diretor Presidente da Companhia.  

É utilizada, ainda, a pesquisa de clima organizacional como critério para estabelecimento da 
remuneração variável, por ser uma dimensão representativa do estilo de liderança adotado pelo 
gestor, que aborda questões relacionadas à gestão participativa, justiça, feedback, cooperação e 
comunicação no ambiente de trabalho. 



  
 

 

O desempenho individual dos membros da Diretoria, para fins de remuneração variável é composto 
por uma ponderação entre os critérios de desempenho: 70% para a avaliação de competências e 
30% para estilo de gestão (pesquisa de clima organizacional).  

Os membros do Conselho de Administração também participam do processo de avaliação 
colegiada, avaliando a Diretoria Executiva como um todo, anualmente, em atendimento à Resolução 
CGPAR 3/2010.  

Assim, a avaliação de desempenho da Diretoria Estatutária da BB Seguridade, para fins de 
remuneração variável, é composta por uma ponderação entre os critérios dispostos na tabela a 
seguir: 

Nível de Avaliação Critério de Desempenho 

Individual 
Avaliação de Competências (70%) 

Pesquisa de Clima Organizacional (30%) 

Unidade de Negócios 
Receitas de Corretagem 

Prêmios emitidos BB Mapfre SH1 

Corporativo 
Resultado sobre Patrimônio Líquido - RSPL  

Índice de Eficiência (DA/ROB) 

Avaliação Colegiada Nota atribuída pelo C.A. da Companhia 

 

Para o acionamento do Programa, estão definidos os seguintes pré-requisitos: i) atingimento do 
Acordo de Trabalho - ATB, ferramenta de medição de resultados internos da Companhia, com a 
referência de 400 pontos, calculado pela média dos dois semestres do ano em curso; ii) ativação do 
Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos empregados da Companhia, na forma do 
Acordo Coletivo da categoria; e iii) existência de Lucro Contábil no Exercício. 

Uma vez acionado o Programa, a remuneração variável da Diretoria é definida a partir do 
atingimento das metas-base dos indicadores contidos na tabela abaixo.  

A meta-base corresponde a 6 (seis) honorários, podendo atingir o teto de 12 (doze) honorários, a 
depender da superação das metas. O pagamento de honorários acima de 6 (seis) e até 12 (doze) é 
considerado bônus pelo Programa. 

Para acionamento do bônus, é necessário que o resultado dos indicadores Corporativos (RSPL e 
Índice de Eficiência) atinjam, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) da meta-base estipulada. 

   Nível de Avaliação Indicadores Sinal 
Pesos  

(%) 

Corporativo 
RSPL(1) + 50 

Índice de Eficiência (DA/ROB) (2) - 20 

Unidade de Negócios 
Prêmios emitidos BB Mapfre SH1 (R$ bi) (1) + 10 

Receita de Corretagem (R$ bi) (1) + 10 

Avaliação Individual Avaliação de Desempenho Individual(3) + 5 

Avaliação Colegiada Avaliação de Desempenho Colegiada(4) + 5 
(1) Quanto maior melhor.   
(2) Quanto menor, melhor.  



  
 

 

(3) Escala de 1 a 5 pontos.  
(4) Escala de 1 a 10 pontos. 

 

 

Conselho Fiscal 

A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho. 

Comitê de Auditoria 

A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho.  

Comitê de Transações de Partes Relacionadas  

Não há indicadores atrelados ao desempenho dos membros. 

Comitê Financeiro 

Não há indicadores atrelados ao desempenho dos membros. 

(d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de 
desempenho 

Conselho de Administração 

A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho. 
 
Diretoria Estatutária 

É estruturada de forma que a distribuição da Remuneração Variável, responsável por até 50% da 
remuneração total anual, esteja condicionada ao atingimento das metas aprovadas pelo Conselho 
de Administração. A liberação das parcelas da remuneração variável diferidas para os exercícios 
seguintes depende do desempenho atingido ano a ano, o que colabora para que os dirigentes 
estejam sempre buscando os melhores resultados para a Companhia, sob pena de haver reversão 
ou diminuição das parcelas diferidas da remuneração variável. 
 
Há ainda a obrigatoriedade do atingimento de, no mínimo, 95% das metas-base dos indicadores 
corporativos (RSPL e Índice de Eficiência) para o acesso ao bônus de honorários do Programa. 
Considera-se bônus o pagamento de honorários acima da meta-base (6 honorários), limitado a 12 
honorários, que é o teto do Programa, ou 10% do Lucro Líquido Contábil da Companhia, dos dois o 
menor.   
 
Conselho Fiscal 

A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho. 
 
Comitê de Auditoria 

A remuneração é fixa e não está atrelada a indicadores de desempenho. 
 

Comitê de Transações de Partes Relacionadas  

Não há remuneração e nem indicadores atrelados a desempenho dos membros. 
 
Comitê Financeiro 

Não há remuneração e nem indicadores atrelados a desempenho dos membros. 



  
 

 

 
 

(e) como a política ou prática de remuneração se al inha aos interesses do emissor de 
curto, médio e longo prazo 

O Programa de Remuneração Variável da Diretoria Executiva da BB Seguridade está alinhado aos 
resultados obtidos pela Companhia. Parte da remuneração, 50%, tem previsão de pagamento em 
ações da Companhia.  Assim, os dirigentes são estimulados a manter e ampliar os resultados, gerar 
retorno aos acionistas e receberem papéis sempre valorizados.  

(f) existência de remuneração suportada por subsidi árias, controladas ou controladores 
diretos ou indiretos 

Na composição do Conselho de Administração da BB Seguridade (Estatuto Social, art.14, § 1º) e do 
Conselho Fiscal (Estatuto Social, art. 36, § 1º) constam representantes do Controlador, sendo dois 
no CA e um no CF. 

Com relação à remuneração recebida pela participação nos referidos Conselhos, alguns membros 
recebem exclusivamente do Controlador, sem ônus para a Companhia.  

No CA da BB Seguridade, os representantes do Controlador renunciaram aos salários de 
participação no referido Conselho. 

No quadro da Diretoria Executiva de uma das controladas da BB Seguridade (BB Cor) constam dois 
funcionários do Controlador, cuja remuneração é recebida, exclusivamente, daquela instituição, sem 
qualquer remuneração adicional pelo acúmulo do cargo. Completa a Diretoria um representante da 
BB Seguridade que, igualmente, recebe apenas pelas suas funções no cargo de origem. 

(g) existência de qualquer remuneração ou benefício  vinculado à ocorrência de 
determinado evento societário, tal como a alienação  do controle societário do 
emissor 

Não aplicável, tendo em vista que não há qualquer componente da remuneração dos 
administradores da Companhia vinculado a eventos societários. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

 

 

13.2 - Remuneração total  do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária  e Conselho 
Fiscal 
 

Remuneração Total Observada no Exercício Social 201 3 – Valores Anuais 

a) Órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

b) Número total de membros  6,001 4,00² 3,00 13,00 

c) Número de membros 
remunerados 

5,00 3,00 3,00 12,00 

d) Remuneração segregada em:  

(i) Remuneração fixa anual, segregada em: 

- Salário ou pró-labore (R$) 161.639,37 1.084.944,33 92.777,76 1.339.361,46 

- Benefícios diretos e indiretos (R$) N/A 78.167,22 N/A 78.167,22 

- Participação em comitês N/A N/A N/A N/A 

- Outros3 (R$) 28.658,53 407.985,72 20.875,00 457.519,25 

(ii) Remuneração variável, segregada em: 

- Bônus N/A N/A N/A N/A 

- Participação de resultados N/A N/A N/A N/A 

- Participação em reuniões N/A N/A N/A N/A 

- Comissões N/A N/A N/A N/A 

- Outros (R$) N/A 238.795,544 N/A 238.795,54 

(iii) Benefícios pós-emprego N/A N/A N/A N/A 

(iv) Benefícios cessação do cargo N/A N/A N/A N/A 

(v) Remuneração baseada em ações N/A N/A N/A N/A 

e) Total da remuneração (R$) 190.297,90 1.809.892,81 113.652,76 f)  2.113.843,47 
 

1 O presidente do Conselho de Administração da Companhia renunciou à remuneração. 
 
2 O Diretor Presidente não recebeu remuneração em 2013 pelo exercício de suas funções na BB Seguridade. 
 
3 Os valores constantes do campo “Outros” referem-se à contribuição previdenciária patronal e à contribuição fundiária ao FGTS incidentes 
sobre os honorários e/ou remuneração dos membros da Diretoria Executiva da BB Seguridade, contribuição previdenciária patronal dos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, em conformidade com o item “b” do subtítulo 10.2.13 do Ofício-circular nº 
2/2016/CVM/SEP. 
 

4 Os valores de Remuneração Variável dos Administradores da BB Seguridade Participações S.A. para o exercício 2013-2014 constam do 
montante global aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de 28.03.2013 e sua definição, qual seja 50% em pecúnia e 50% em ações 
diferidas no prazo de quatro anos, foi aprovada pelo Conselho de Administração. Do valor de R$ 238.795,54 destinados à Remuneração 
Variável no ano de 2013, R$ 173.537,85 foram pagos em pecúnia, a título de adiantamento e R$ 65.257,69 referem-se aos encargos sociais, 
em conformidade com o item “b” do subtítulo 10.2.13 do Ofício-circular nº 2/2016/CVM/SEP. 
 

 



  
 

 

 Remuneração Total Observada no Exercício Social 201 4 – Valores Anuais 

a) Órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

b) Número total de membros  6,001 4,08 3,00 13,08 

c) Número de membros remunerados  4,00 4,08 3,00 11,08 

d) Remuneração segregada em: 

(i) Remuneração fixa anual, segregada em:  

- Salário ou pró-labore (R$) 240.233,02 2.038.232,30 176.039,06 2.454.504,38 

- Benefícios diretos e indiretos (R$) N/A 332.775,11 N/A 332.775,11 

- Participação em comitês N/A N/A N/A N/A 

- Outros2 (R$) 41.199,90 829.678,262 34.679,28 905.557,44 

(ii) Remuneração variável 3, segregada em: 

- Bônus N/A N/A N/A N/A 

- Participação de resultados N/A N/A N/A N/A 

- Participação em reuniões N/A N/A N/A N/A 

- Comissões N/A N/A N/A N/A 

- Outros2 (R$) N/A 1.115.172,67 N/A 1.115.172,67 

(iii) Benefícios pós-emprego N/A N/A N/A N/A 

(iv) Benefícios cessação do cargo  N/A N/A N/A N/A 

(v) Remuneração baseada em ações  
(R$) 

N/A 106.748,92 N/A 106.748,92 

e) Total da remuneração (R$) 281.432,92 4.422.607,26 210.718,34 f)  4.914.758,52 
 

1 O Conselho de Administração da Companhia é constituído por 6 integrantes, entretanto, no exercício de 2014, dois deles renunciaram aos 
honorários.   
 

2 Os valores constantes do campo “Outros” referem-se à contribuição previdenciária patronal e à contribuição fundiária ao FGTS incidentes 
sobre os honorários e/ou remuneração dos membros da Diretoria Executiva da BB Seguridade, contribuição previdenciária patronal dos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, em conformidade com o item “b” do subtítulo 10.2.13 do Ofício-circular nº 
2/2016/CVM/SEP. 
 
3 Os valores de Remuneração Variável dos administradores da BB Seguridade Participações S.A. para o período 2014-2015 constam do 
montante global aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de 30.04.2014 e sua definição, qual seja 50% em pecúnia e 50% em ações, das 
quais 20% foram diferidas à vista e 80% diferidas no prazo de quatro anos, foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 
19.12.2014. Do total de R$ 1.115.172,67 destinados à Remuneração Variável, R$ 270.944,51 referem-se à parcela em pecúnia do Programa 
2013, após deduzido o adiantamento, e R$ 506.790,39 referem-se ao adiantamento do Programa 2014. Além disso, integra o total R$ 
337.437,77 despendidos com os encargos sociais incidentes sobre a Remuneração Variável, em conformidade com orientações do Ofício-
circular/CVM/SEP/N.º 01/2014. O valor de R$ 106.748,92 destinados à remuneração baseada em ações referem-se à parcela à vista do 
Programa 2013, sem os encargos sociais incidentes, os quais estão incluídos no item “Outros”, em conformidade com o item “b” do subtítulo 
10.2.13 do Ofício-circular nº 2/2016/CVM/SEP. 
 



  
 

 

Remuneração Total Observada para o Exercício Social  2015 – Valores Anuais 

a) Órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

b) Número total de membros  6,001 4,08 3,50 13,58 

c) Número de membros remunerados  4,00 4,08 3,50 11,58 

d) Remuneração segregada em: 

(i) Remuneração fixa anual, segregada em:  

- Salário ou pró-labore (R$) 210.967,57 2.287.216,34 212.625,04 2.710.808,95  

- Benefícios diretos e indiretos (R$) N/A 344.874,86 N/A 344.874,86 

- Participação em comitês N/A N/A N/A N/A 

- Outros2 (R$) 37.893,87 931.476,97 45.289,71 1.014.660,55 

(ii) Remuneração variável 3, segregada em: 

- Bônus N/A N/A N/A N/A 

- Participação de resultados N/A N/A N/A N/A 

- Participação em reuniões N/A N/A N/A N/A 

- Comissões N/A N/A N/A N/A 

- Outros3 (R$) N/A 1.417.382,63 N/A 1.417.382,63 

(iii) Benefícios pós-emprego (R$) N/A 164.570,86 N/A 164.570,86 

(iv) Benefícios cessação do cargo  N/A N/A N/A N/A 

(v) Remuneração baseada em ações 
(R$) 

N/A 271.933,02 N/A 271.933,02 

e) Total da remuneração (R$) 248.861,44 5.417.454,6 8 257.914,75 f)  5.924.230,87 
 

1 O Conselho de Administração da Companhia é constituído por 6 integrantes, entretanto, no exercício de 2015, dois deles renunciaram aos 
honorários.   
 

2 Valores referentes à contribuição previdenciária patronal e à contribuição fundiária ao FGTS incidentes sobre os honorários dos membros da 
Diretoria Executiva da BB Seguridade, contribuição previdenciária patronal dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, 
em conformidade com o item “b” do subtítulo 10.2.13 do Ofício-circular nº 2/2016/CVM/SEP. 
 
3 Os valores de Remuneração Variável dos administradores da BB Seguridade Participações S.A. para o período 2015-2016 constam do 
montante global aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de 27.04.2015 e sua definição, qual seja 50% em pecúnia e 50% em ações, das 
quais 20% foram diferidas à vista e 80% diferidas no prazo de quatro anos, foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 
25.03.2015. Do total de R$ 1.417.382,63 destinados à Remuneração Variável, R$ 362.756,71 referem-se à parcela em pecúnia do Programa 
2014, após deduzido o adiantamento, e R$ 593.475,17 referem-se ao adiantamento do Programa 2015. Além disso, integra o total R$ 
461.150,75 despendidos com os encargos sociais incidentes sobre a Remuneração Variável. Dos R$ 271.933,02 destinados à remuneração 
baseada em ações, R$ 95.784,44 referem-se à primeira parcela diferida do Programa 2013 e R$ 176.148,58 referem-se à parcela à vista do 
Programa 2014, sem os encargos sociais incidentes, os quais estão incluídos no item “Outros”, em conformidade com o item “b” do subtítulo 
10.2.13 do Ofício-circular nº 2/2016/CVM/SEP. 
 
 



  
 

 

Remuneração Total Prevista para o Exercício Social 2016 – Valores Anuais 

a) Órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

b) Número total de membros  6,00 4,00 3,00 13,00 

c) Número de membros remunerados  4,00 4,00 3,00 11,00 

d) Remuneração segregada em: 

(i) Remuneração fixa anual, segregada em:  

- Salário ou pró-labore (R$) 427.348,98 2.629.841,19 213.674,49 3.270.864,66 

- Benefícios diretos e indiretos (R$) N/A 648.631,95 N/A 648.631,95 

- Participação em comitês N/A N/A N/A N/A 

- Outros1 (R$) 96.153,52 1.033.909,68 48.076,76 1.178.139,96 

(ii) Remuneração variável 2, segregada em: 

- Bônus N/A N/A N/A N/A 

- Participação de resultados N/A N/A N/A N/A 

- Participação em reuniões N/A N/A N/A N/A 

- Comissões N/A N/A N/A N/A 

- Outros2 (R$) N/A 1.520.633,37 N/A 1.520.633,37 

(iii) Benefícios pós-emprego (R$) N/A 485.537,69 N/A 485.537,69 

(iv) Benefícios cessação do cargo  N/A N/A N/A N/A 

(v) Remuneração baseada em ações 
(R$) 

N/A 519.129,92 N/A 519.129,92 

e) Total da remuneração (R$) 523.502,50 6.837.683,8 0 261.751,25 f) 7.622.937,55 
 

1 Os valores constantes do campo “Outros” referem-se à contribuição previdenciária patronal e à contribuição fundiária ao FGTS incidentes 
sobre os honorários e/ou remuneração dos membros da Diretoria Executiva da BB Seguridade, contribuição previdenciária patronal dos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, em conformidade com as orientações da Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM. 
 
2 Os valores referem-se à projeção da Remuneração Variável dos administradores da BB Seguridade Participações S.A. para o período 2016-
2017. Do total de R$ 1.520.633,37 destinados à Remuneração Variável, R$ 299.704,97 referem-se à parcela em pecúnia do Programa 2015, 
após deduzido o adiantamento, e R$ 678.788,67 referem-se ao adiantamento do Programa 2016. Além disso, integra o total R$ 542.139,73 
despendidos com os encargos sociais incidentes sobre a Remuneração Variável. Dos R$ 519.129,92 destinados à remuneração baseada em 
ações, R$ 137.723,20 referem-se à segunda parcela diferida do Programa 2013, R$ 202.770,69 referem-se à segunda parcela diferida de 2014 
e R$ 178.636,03 referem-se à parcela à vista do Programa 2015, em conformidade com o item “b” do subtítulo 10.2.13 do Ofício-circular nº 
2/2016/CVM/SEP. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administ ração, Diretoria Estatutária e Conselho 
Fiscal  

 

 

Remuneração Variável do Exercício Social 2013 

a) Órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

b) Número total de membros  6,00 4,00 3,00 13,00 

c) Número de membros remunerados  0 3,001 0 3,00 

d) Bônus 

(i) Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

(ii) Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

(iii) Valor previsto no plano de 
remuneração – metas atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

(iv) Valor efetivamente reconhecido N/A N/A N/A N/A 
e) Participação no resultado 

(i) Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração (R$) 

N/A 128.876,97 N/A 128.876,97 

(ii) Valor máximo previsto no plano de 
remuneração (R$) 

N/A 257.753,95 N/A 257.753,95 

(iii) Valor previsto no plano de 
remuneração – metas atingidas (R$) 

N/A 
257.753,95 

N/A 257.753,95 

(iv) Valor efetivamente reconhecido (R$) N/A 238.795,542 N/A 238.795,54 
 

1 Em relação ao exercício social de 2013 (quadro acima), a posse de três diretores da Companhia foi efetuada em 15.03.2013. Em 2013 o 
Diretor-Presidente da BB Seguridade permaneceu vinculado ao Banco do Brasil S.A. (Controlador) recebendo a remuneração variável de 
acordo com o Programa daquela instituição. 

2Os valores de Remuneração Variável dos Administradores da BB Seguridade Participações S.A. para o período 2013-2014 constam do 
montante global aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de 28.03.2013 e sua definição, qual seja 50% em pecúnia e 50% em ações 
diferidas no prazo de quatro anos, foi aprovada pelo Conselho de Administração. Do valor de R$ 238.795,54 (subitem ii do item 13.02) 
destinados à Remuneração Variável no ano de 2013, R$ 173.537,85 foram pagos em pecúnia, a título de adiantamento e R$ 65.257,69 
referem-se aos encargos sociais, em conformidade com o Ofício-circular nº 2/2016/CVM/SEP. 

 



  
 

 

Remuneração Variável do Exercício Social 2014 

a) Órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

b) Número total de membros  6,00 4,08 3,00 13,08 

c) Número de membros remunerados  0 4,08 0 4,08 

d) Bônus 

(i) Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

(ii) Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

(iii) Valor previsto no plano de 
remuneração – metas atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

(iv) Valor efetivamente reconhecido N/A N/A N/A N/A 
e) Participação no resultado  

(i) Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração (R$) 

N/A 506.790,38 N/A 506.790,38 

(ii) Valor máximo previsto no plano de 
remuneração (R$) 

N/A 1.013.580,76 N/A 1.013.580,76 

(iii) Valor previsto no plano de 
remuneração – metas atingidas (R$) 

N/A 1.013.580,76 N/A 1.013.580,76 

(iv) Valor efetivamente reconhecido* (R$) N/A 1.115.172,67 N/A 1.115.172,67 
 

* Os valores de Remuneração Variável dos administradores da BB Seguridade Participações S.A. para o período 2014-2015 constam do 
montante global aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de 30.04.2014 e sua definição, qual seja 50% em pecúnia e 50% em ações, das 
quais 20% foram diferidas à vista e 80% diferidas no prazo de quatro anos, foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 
19.12.2014. Do total de R$ 1.115.172,67 (subitem ii do item 13.02), informamos: i) R$ 270.944,51 referem-se à parcela em pecúnia do 
Programa 2013, após deduzido o adiantamento, ii) R$ 506.790,39 referem-se ao adiantamento do Programa 2014; iii) R$ 337.437,77 referem-
se a dispêndios com os encargos sociais incidentes sobre a Remuneração Variável, em conformidade com o  Ofício-circular nº 
2/2016/CVM/SEP. 
 

 

 



  
 

 

Remuneração Variável Prevista para o Exercício Soci al 2015 

a) Órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

b) Número total de membros  6,00 4,08 3,50 13,58 

c) Número de membros remunerados  0 4,08 0 4,08 

d) Bônus 

(i) Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

(ii) Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

(iii) Valor previsto no plano de 
remuneração – metas atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

(iv) Valor efetivamente reconhecido N/A N/A N/A N/A 

e) Participação no resultado  

(i) Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração (R$) 

N/A 593.475,18 N/A 593.475,18 

(ii) Valor máximo previsto no plano de 
remuneração (R$) 

N/A 1.186.950,36 N/A 1.186.950,36 

(iii) Valor previsto no plano de 
remuneração – metas atingidas (R$) 

N/A 
1.186.950,36 

N/A 1.186,950,36 

(iv) Valor efetivamente reconhecido* (R$) N/A 1.417.382,63 N/A 1.417.382,63 

 

*Os valores de Remuneração Variável dos administradores da BB Seguridade Participações S.A. para o período 2015-2016 constam do 
montante global aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de 27.04.2015 e sua definição, qual seja 50% em pecúnia e 50% em ações, das 
quais 20% foram diferidas à vista e 80% diferidas no prazo de quatro anos, foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 
25.03.2015. Do total de R$ 1.417382,63 (subitem ii do item 13.02), informamos: i) R$ 362.756,71 referem-se à parcela em pecúnia do 
Programa 2014, após deduzido o adiantamento; ii) R$ 593.475,17 referem-se ao adiantamento do Programa 2015; iii) R$ 461.150,75 referem-
se a dispêndios com os encargos sociais incidentes sobre a Remuneração Variável, em conformidade com o Ofício-circular nº 
2/2016/CVM/SEP. 
 

 

 

 



  
 

 

Remuneração Variável Prevista para o Exercício Soci al 2016 

a) Órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

b) Número total de membros  6,00 4,00 3,00 13,00 

c) Número de membros remunerados  0 4,00 0 4,00 

d) Bônus 

(i) Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

(ii) Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

(iii) Valor previsto no plano de 
remuneração – metas atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

(iv) Valor efetivamente reconhecido N/A N/A N/A N/A 

e) Participação no resultado  

(i) Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração (R$) 

N/A 678.788,67 N/A 678.788,67 

(ii) Valor máximo previsto no plano de 
remuneração (R$) 

N/A 
1.357.577,34 

N/A 1.357.577,34 

(iii) Valor previsto no plano de 
remuneração – metas atingidas (R$)* 

N/A 1.520.633,37 N/A 1.520.633,37 

(iv) Valor efetivamente reconhecido (R$) N/A N/A N/A N/A 

 
*Os valores referem-se à projeção da Remuneração Variável dos administradores da BB Seguridade Participações S.A. para o período 2016-
2017. Do total de R$ 1.520.633,37 destinados à Remuneração Variável, R$ 299.704,97 referem-se à parcela em pecúnia do Programa 2015, 
após deduzido o adiantamento, e R$ 678.788,67 referem-se ao adiantamento do Programa 2016. Além disso, integra o total R$ 542.139,73 
despendidos com os encargos sociais incidentes sobre a Remuneração Variável, em conformidade com o Ofício-circular nº 2/2016/CVM/SEP. 
 

 
  



  
 

 

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do Con selho de Administração e Diretoria 
estatutária 
 

(a) termos e condições gerais 
 
O Programa de Remuneração Variável dos Administradores da Companhia – PRVA prevê 
remuneração baseada em ações para seus diretores, conforme deliberado pelo Conselho de 
Administração. Não há deliberação para pagamento de remuneração variável para o Conselho de 
Administração. 
 
O referido Programa foi aprovado inicialmente pelo Conselho de Administração da Companhia em 
29.12.2014. Tratava-se de versão com as regras gerais, sem as metas. 
 
Em 20.11.2015, o Programa foi novamente apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração 
da Companhia, em função de alterações propostas pelo DEST-MP e em alinhamento ao Programa 
aprovado pelo Controlador, além de se ratificar as metas propostas durante as negociações com o 
DEST-MP. 
 
As duas versões foram submetidas ao Ministério da Fazenda (supervisor) e ao DEST-MP, órgão 
que analisa e aprova a remuneração dos dirigentes das empresas estatais e suas ligadas e 
subsidiárias e que sugeriu alterações, contempladas na versão final do Programa.  
 
Em 29.12.2015, o DEST-MP aprovou o Programa de Remuneração Variável 2015 da Companhia. 
 
O Programa prevê o pagamento de remuneração variável aos membros da Diretoria, em percentual 
equivalente a até 50% da remuneração total. Desse percentual, 50% deve ser pago em espécie, e o 
restante em ações de emissão da própria Companhia. Do montante a ser pago em ações, o 
percentual de 20% deve ser transferido, imediatamente, aos beneficiários, e o restante deve ser 
diferido em percentuais iguais por quatro anos. 
 
O valor da remuneração variável a ser recebido por cada Diretor varia entre seis e doze honorários. 
Ressalte-se que o Programa de Remuneração prevê o pagamento exclusivamente em moeda 
corrente e pagamentos lastreados em ações, e não contém de nenhuma forma, lastro em opção de 
ações ou outros títulos conversíveis em ações. 
 
(b) principais objetivos do plano 
 
O plano de remuneração em ações tem como principal objetivo estimular a busca dos melhores 
resultados para a Companhia e seus acionistas baseado nas melhores práticas de Governança 
Corporativa e do mercado, com a constante valorização das suas ações.  
 
(c) forma como o plano contribuiu para esses objeti vos  
 
Remunerar os dirigentes com ações da própria companhia estimula-os a buscarem melhores 
resultados e a valorização das ações no mercado. A liberação das parcelas da remuneração 
variável diferidas para os próximos exercícios depende do desempenho atingido nos exercícios 
seguintes, o que colabora para o alinhamento dos interesses dos Diretores aos da Companhia. 
 
(d) como o plano se insere na política de remuneraç ão da Companhia  
 
O Programa de Remuneração Variável da Diretoria Executiva prevê pagamentos em espécie (50%) 
e em ações (50%). 
 
(e) como o plano alinha os interesses dos administr adores e da Companhia a curto, 
médio e longo prazo 
 



  
 

 

Conforme detalhado no item 13.1, a parcela da remuneração baseada em ações prevê a 
transferência imediata da titularidade aos beneficiários de 20% do total. O restante é diferido em 
percentuais iguais de 20% por quatro anos, e sua liberação está condicionada ao desempenho 
futuro da Companhia, o que estimula os administradores a buscarem os melhores resultados. 
 
(f) número máximo de ações abrangidas  
 
A quantidade de ações será definida de acordo com a cotação média e em função dos resultados 
alcançados. 
 
(g) número máximo de opções a serem outorgadas  
 
Não aplicável. A remuneração se baseia apenas em ações.  
 
(h) condições de aquisição de ações 
 
Em 13.11.2014, a CVM, através de ofício à BB Seguridade, autorizou a Companhia a fazer as 
aquisições das ações anualmente, sem que haja necessidade de autorização prévia daquela 
Comissão.  
 
A forma, o preço de aquisição, custódia e transferência de ações seguirão modelo adotado pela 
área financeira e aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, que autorizará o 
pagamento da remuneração variável da Diretoria, sendo a data de autorização, a data-base para a 
aquisição das ações. 
 
As ações serão adquiridas em até 5(cinco) dias após a data-base. 
 
(i) critérios para fixação do preço de aquisição ou  exercício 
 
A quantidade de ações da BB Seguridade (BBSE3) a ser destinada a cada Diretor será apurada 
mediante a divisão do valor líquido equivalente a 50% dos honorários a que fizer jus, a título de 
remuneração variável, pelo preço médio de aquisição, que é dado pela cotação média de 
fechamento das ações da Companhia nos pregões realizados na semana que antecederá a data-
base da RVA ou de marcação de ações da BB Seguridade disponíveis em tesouraria para tal fim. 
 
(j) critérios para a fixação do prazo de exercício 
 
Não aplicável. A remuneração se baseia apenas em ações.  
 
(k) forma de liquidação 
 
Não aplicável.  
 
(l) restrições à transferência das ações  
 
Redução nos resultados em percentual igual ou maior que 20% implicará em reversão proporcional 
ou total do pagamento em ações previsto no Programa. 
 
(m) critérios e eventos que, quando verificados, oc asionarão a suspensão, alteração ou 
extinção do plano 
 
Para o acionamento do Programa de Remuneração são necessários 3 (três) pré-requisitos, a saber: 
i) atingimento do Acordo de Trabalho - ATB, ferramenta de medição de resultados internos da 
Companhia, com a referência de 400 pontos, calculado pela média dos dois semestres do ano em 
curso; ii) Ativação do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos empregados da 
Companhia, na forma do Acordo Coletivo da categoria; e iii) Existência de Lucro Contábil no 
Exercício.  



  
 

 

O não-atingimento das metas-base estipuladas ocasionará o pagamento parcial da remuneração 
prevista, sendo que a performance abaixo de 80% significa que o indicador não pontuará para o 
cálculo final da quantidade de honorários, não sendo permitida a compensação por extrapolação na 
meta-base de outro indicador.   
 

(n) efeitos da saída do administrador dos órgãos da  Companhia sobre seus direitos 
previstos no plano de remuneração baseado em ações 

Os membros da Diretoria Executiva que se desligarem ou forem desligados, bem como nos casos 
de aposentadoria ou falecimento, terão as ações liberadas nos prazos originalmente previstos. 
  



  
 

 

13.5 - Remunerações baseada em ações do Conselho de  Administração e da Diretoria 
Estatutária 

Não aplicável ao Conselho de Administração.  

A remuneração baseada em ações se aplica apenas à Diretoria Executiva. Em maio de 2014, foi 
apurada a primeira remuneração variável a que tiveram direito os dirigentes da Companhia pelos 
resultados alcançados em 2013, uma vez que a posse dos mesmos na Companhia foi registrada em 
15.03.2013.  

Foram adquiridas e colocadas em tesouraria 11.600 ações da BB Seguridade, conforme definido no 
Programa de Remuneração Variável 2013. Em junho e julho de 2014 foram transferidas 2.313 
ações aos membros da Diretoria. Em março/2015, foram transferidas mais 2.310 ações, restando 
em tesouraria 6.930 ações referentes ao Programa de 2013. 

Em março/2015, como parte do pagamento da RVA 2014, foram adquiridas 19.443 ações, sendo 
transferidas de imediato 3.895, permanecendo o restante em tesouraria. 

Atualmente, por conta de remuneração do Programa de Remuneração da Diretoria Executiva, 
existem 22.478 ações em Tesouraria. Até a data de transferência aos beneficiários, essas ações 
não terão direitos econômicos nem a voto.    

 
 

Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente (2016) 

 Conselho de Administração Diretoria Estatutária 

Número total de membros  - 04 

Número de membros remunerados - 051 

Preço médio ponderado do exercício 
- 25,112 

(a) Das opções em aberto no início do exercício social - Não se aplica 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social 
- Não se aplica 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social - Não se aplica 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social 
- Não se aplica 

Diluição potencial no caso de exercício de todas as  
opções outorgadas 

- Não se aplica 

1 Número total de beneficiários, considerando os membros que atuaram apenas parte do período avaliado. 
2 Preço médio previsto de aquisição/marcação das ações destinadas ao Programa. 
 
 

 
Remuneração baseada em ações para o exercício encerrado em 31/12/2015 

 Conselho de Administração Diretoria Estatutária 

Número total de membros  - 04 

Número de membros remunerados - 051 

Preço médio ponderado do exercício 
- 32,812 

(a) Das opções em aberto no início do exercício social - Não se aplica 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social 
- Não se aplica 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social - Não se aplica 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social 
- Não se aplica 

Diluição potencial no caso de exercício de todas as  
opções outorgadas 

- Não se aplica 

1 Número total de beneficiários, considerando os membros que atuaram apenas parte do período avaliado. 



  
 

 

2 Preço médio de aquisição/marcação das ações destinadas ao Programa. 
 

 

Remuneração baseada em ações para o exercício encerrado em 31/12/2014 

 Conselho de Administração Diretoria Estatutária 

Número total de membros  - 04 

Número de membros remunerados - 031 

Preço médio ponderado de exercício: - 28,652 

(a) Das opções em aberto no início do exercício social - Não se aplica 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social - Não se aplica 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social - Não se aplica 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social - Não se aplica 

Diluição potencial no caso de exercício de todas as  
opções outorgadas 

- Não se aplica 

1  Número total de beneficiários, considerando os membros que atuaram apenas parte do período avaliado. 
2 Preço médio de aquisição/marcação das ações destinadas ao Programa. 
 

 
13.6 - Informações sobre as opções em aberto do Con selho de Administração e da Diretoria 
Estatutária 
 
Não aplicável. Não existe programa de remuneração variável baseado em opções na Companhia.  

 
13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas  à remuneração baseada em ações do 
Conselho de Administração e da Diretoria Estatutári a 
 
Não existe programa de remuneração variável baseado em opções na Companhia. 

A remuneração baseada em ações se aplica apenas à Diretoria Executiva. Em maio de 2014, foi 
apurada a primeira remuneração variável a que tiveram direito os dirigentes da Companhia pelos 
resultados alcançados em 2013, uma vez que a posse dos mesmos na Companhia foi registrada em 
15.03.2013. Em junho e julho de 2014 foram transferidas 2.313 ações aos membros da Diretoria. 

Em março/2015, apurada a remuneração variável a que tiveram direito os dirigentes da Companhia 
pelos resultados alcançados em 2014, foram adquiridas 19.500 ações, sendo 19.443 destinadas à 
remuneração do Programa, a um custo médio de R$ 32,81. De imediato, foram transferidas 3.895 
ações aos beneficiários, restando 15.548 para distribuição futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Opções exercidas – exercício social encerrado em 31/12/2014 

 Conselho de Administração Diretoria Estatutária 

Número de membros  - 04 

Número de membros remunerados - 03 

Opções exercidas - Não se aplica 

Número de ações - Não se aplica 

Preço médio ponderado do exercício - Não se aplica 

Diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado 
das ações relativas às opções exercidas 

- Não se aplica 

Ações entregues -  

Número de ações entregues - 2.313 

Preço médio ponderado de aquisição - 28,65 

Diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado 
das ações adquiridas 

- 0 

 

Opções exercidas – exercício social encerrado em 31/12/2015 

 Conselho de Administração Diretoria Estatutária 

Número de membros  - 04 

Número de membros remunerados - 05 

Opções exercidas - Não se aplica 

Número de ações - Não se aplica 

Preço médio ponderado do exercício - Não se aplica 

Diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado 
das ações relativas às opções exercidas 

- Não se aplica 

Ações entregues -  

Número de ações entregues - 6.205 

Preço médio ponderado de aquisição - 31,26 

Diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado 
das ações adquiridas 

- 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

13.8 - Informações necessárias para a compreensão d os dados divulgados nos itens 13.5 a 
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções  
 
Após apuração de todos os indicadores do programa e posterior definição do montante individual de 
cada dirigente, serão retidos os impostos devidos e o valor total líquido será utilizado pela BB 
Seguridade para compra de ações no mercado. Tal operação de compra ocorre de acordo com as 
normas da CVM.  
 
As ações serão adquiridas, a preços de mercado, em até 5 (cinco) dias após a data-base, data de 
autorização de pagamento da remuneração variável pelo Conselho de Administração da 
Companhia.  
 
Para definir a quantidade de ações a serem pagas a cada administrador, dividir-se-á o montante 
previsto para pagamento aos administradores pela cotação média de fechamento das ações da 
Companhia (BBSE3) nos pregões realizados na semana que antecede o pagamento. 
 
Se houver resultado fracionário no cálculo das parcelas diferidas, as frações serão acumuladas na 
primeira parcela. As parcelas diferidas serão diminuídas proporcionalmente à redução do resultado, 
caso haja apuração de resultado negativo ou redução significativa do lucro recorrente realizado, 
procedendo-se ao arredondamento para o inteiro superior em caso de fração. 
 
Do total destinado ao pagamento da remuneração variável, 50% será pago a vista, em espécie, e 
50% será realizado em ações da BB Seguridade (BBSE3). Do total pago em ações, o percentual de 
20% será imediatamente transferido para a titularidade do beneficiário e 80% será diferido em 
parcelas iguais pelo período de quatro anos. 
 

O Programa não prevê pagamento baseado em opções. 

13.9 - Participações em ações, cotas e outros valor es mobiliários conversíveis detidos por 
administradores e conselheiros fiscais – por órgão 
 

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015  

 Ações da BB Seguridade 

Conselho de Administração 0 

Diretoria Executiva 5.107 

Conselho Fiscal 0 

Total 5.107 

 

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015  

 Ações do Banco do Brasil 

Conselho de Administração 7.907 

Diretoria Executiva 3.189 

Conselho Fiscal 0 

Total 11.096 

 

 



  
 

 

 

13.10 - Informações sobre planos de previdência con feridos aos membros do conselho de 
administração e aos diretores estatutários 
 

Os diretores estatutários da BB Seguridade são funcionários de carreira cedidos pelo Banco do 
Brasil que, ao assumir suas funções na Companhia, mantêm os planos de previdência com as 
mesmas condições existentes para os colaboradores de seu acionista controlador.  

 
13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e méd ia do Conselho de Administração, da 
Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal 
 

Em 27.04.2015, a Assembleia Geral Ordinária – AGO da Companhia aprovou o teto global de 
remuneração de R$ 7.372.225,61 (sete milhões, trezentos e setenta e dois mil, duzentos e vinte e 
cinco reais e sessenta e um centavos), incluindo a remuneração da Diretoria Executiva e do 
Conselho de Administração. Constituição dos órgãos:  

i. Diretoria Executiva: 04 (quatro) membros; 
ii. Conselho de Administração: 06 (seis) membros; 
iii. Conselho Fiscal: 03 (três) membros. 

Os membros do Conselho de Administração da BB Seguridade fazem jus a uma remuneração fixa 
que não excederá 10% (dez por cento) da média mensal dos valores pagos aos Diretores 
Estatutários. 

A Diretoria Estatutária faz jus a uma remuneração fixa e outros benefícios diretos e indiretos, a 
saber: plano de saúde corporativo e plano de previdência privada, oriundos do Controlador; 13º 

salário; seguro de vida em grupo; avaliação anual de saúde e auxílio-moradia (excepcional). A 
remuneração variável dependerá das avaliações de desempenho individual e colegiada e dos 
resultados alcançados pela Companhia anualmente. 

A remuneração de cada membro em exercício do Conselho Fiscal corresponderá a 10% do valor 
atribuído, em média, a título de remuneração a cada Diretor da Companhia, não computados 
benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. 

Exercício 2013 

Remuneração máxima, média e mínima 

a) Órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 

b) Número de membros 6,00 4,00 3,00 

c) Número de membros 
remunerados 

5,00 3,00 3,00 

d) Valor da maior remuneração R$ 39.586,09 R$ 841.299,24 R$ 32.988,41 

e) Valor da menor remuneração R$ 39.586,09 R$ 841.299,24 R$ 32.988,41 

f) Valor médio de remuneração R$ 38.059,58 R$ 603.297,60 R$ 37.884,253 

 
1 O Conselho de Administração da Companhia é constituído de seis integrantes, entretanto, em 2013, um deles renunciou à 
remuneração (Valor médio da remuneração - R$ 190.297,90/5 = R$ 38.059,58). 
2 A Diretoria Estatutária da Companhia é constituída de quatro integrantes, entretanto, em 2013, o Diretor-Presidente não 
recebeu remuneração pelo exercício de suas funções na BB Seguridade (valor médio da remuneração - R$ 1.809.892,81/3 = 



  
 

 

R$ 603.297,60).  
3  Conselho Fiscal (valor médio - R$ 113.652,76/3 = R$ 37.884,25. 

Exercício 2014 

Remuneração máxima, média e mínima 

a) Órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 

b) Número de membros 6,001 4,08 3,00 

c) Número de membros 
remunerados 

4,00 4,08 3,00 

d) Valor da maior remuneração R$ 71.913,04 R$ 1.066.598,222 R$ 71.913,04 

e) Valor da menor remuneração R$ 69.974,90 R$ 1.053.983,223 R$ 66.892,27 

f) Valor médio de remuneração R$ 70.358,23 R$ 1.083.972,374 R$ 70.239,45 
1 O Conselho de Administração da Companhia é constituído de seis integrantes, entretanto, em 2014, dois deles renunciaram 
à remuneração (R$ 281.432,92/4 = R$ 70.358,23). 
2 Corresponde a remuneração total anual (12 meses) paga ao Diretor-Presidente da BB Seguridade no ano de 2014.  
3  Corresponde à remuneração total anual (12 meses) paga a um Diretor da BB Seguridade no ano de 2014. 
4  O valor médio apurado é a razão de R$ 4.422.607,26/4,08.  
 
Exercício 2015 

Remuneração máxima, média e mínima 

a) Órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal 

b) Número de membros 6,001 4,08 3,50 

c) Número de membros 
remunerados 4,00 4,08 3,50 

d) Valor da maior remuneração R$ 75.883,05 R$ 1.487.629,732 R$ 75.883,05 

e) Valor da menor remuneração R$ 75.883,05 R$ 1.268.482,753 R$ 74.422,85 

f) Valor médio de remuneração R$ 62.215,361 R$ 1.327.807,524 R$ 73.689,93 
1O Conselho de Administração da Companhia é constituído de seis integrantes, entretanto, em 2015, dois deles renunciaram 
à remuneração (R$ 248.861,44/4 = R$ 62.215,36). 
2  Corresponde a remuneração total anual (12 meses) paga ao Diretor-Presidente no ano de 2015. 
3  Corresponde à remuneração total anual (12 meses) paga a um Diretor da BB Seguridade no ano de 2015. 
4  O valor médio apurado é a razão de R$ 5.417.454,68/4,08. 
 
 
 
 
 
 

  



  
 

 

13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização pa ra os administradores em caso de 
destituição do cargo ou de aposentadoria 
 

A Companhia não possui arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que 
estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de 
destituição do cargo ou aposentadoria.  

Em caso de aposentadoria ou destituição do cargo de algum dirigente da Companhia, aplicar-se-ão 
as condições previstas para os demais dirigentes da empresa controladora, uma vez que todos os 
dirigentes são funcionários oriundos daquela empresa. 

  



  
 

 

13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho 
fiscal que sejam partes relacionadas aos controlado res  
 

Exercício 2013 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 

Remuneração total do órgão (R$) 197.930,45 2.523.897,71 98.965,23 

Remuneração total dos membros 
indicados pelo controlador (R$) 

132.589,56 2.523.897,71 88.151,10 

Percentual da remuneração dos 
indicados em relação ao total pago 67% 100% 89% 

 

Exercício 2014 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 

Remuneração total do órgão (R$) 281.432,92 4.422.607,26 210.718,34 

Remuneração total dos membros 
indicados pelo controlador (R$) 

69.570,07 4.422.607,26    66.892,27 

Percentual da remuneração dos 
indicados em relação ao total pago 

25% 100% 32% 

 

Exercício 2015 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 

Remuneração total do órgão (R$) 248.861,44  5.417.454,68 257.914,75 

Remuneração total dos membros 
indicados pelo controlador (R$) 

47.712,09  5.417.454,68   101.096,07 

Percentual da remuneração dos 
indicados em relação ao total pago 

19% 100% 39% 

 

  



  
 

 

13.14 - Remuneração de administradores e membros do  conselho fiscal, agrupados por 
órgão, recebida por qualquer razão que não a função  que ocupam  
 

Não há. 

13.15 - Remuneração de administradores e membros do  conselho fiscal reconhecida no 
resultado de controladores, diretos ou indiretos, d e sociedades sob controle comum e de 
controladas do emissor. 
 

A BB Seguridade (Companhia), constituída em 20 de dezembro de 2012 possui em sua estrutura de 
governança os seguintes membros: i) um Diretor-Presidente; ii) três diretores; iii) seis membros no 

Conselho de Administração e iv) três membros no Conselho Fiscal. 

O Comitê de Auditoria (COAUD) foi constituído em 06.02.2015, composto por quatro membros. 

Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, indicados pelo acionista 
controlador direto da BB Seguridade, ou seja, pelo Banco do Brasil S.A. (BB) são funcionários de 
carreira e remunerados conforme os cargos exercidos no BB.  

Os membros indicados pelo acionista controlador indireto são funcionários públicos e remunerados 
pela União Federal conforme os cargos exercidos naquela esfera.  

A BB Seguridade arca somente com a remuneração mensal dos membros pela participação nos 
seus órgãos colegiados. Os conselheiros são remunerados, mensalmente, independente da 
quantidade de reuniões, nos limites estabelecidos pelos normativos internos.  

A tabela a seguir apresenta os valores pagos a título de remuneração recebidos pelos membros de 
cada órgão, que foram arcados pelo controlador direto da BB Seguridade por cargos exercidos no 
controlador.  

Valores em R$ 2013 2014 2015 

Conselho de Administração 1.426.476,08 2.209.810,18 2.405.662,02 

Diretoria Executiva 1.225.961,98 2.192.663,12 0,00 

Conselho Fiscal 900.227,73 1.295.506,48 1.614.082,15 

 

A tabela a seguir apresenta os valores pagos a título de honorários recebidos pelos membros de 
cada órgão, que foram arcados por empresas controladas pela BB Seguridade por cargos exercidos 
em tais controladas. 

Valores em R$ 2013 2014 2015 

Conselho de Administração 58.982,79 508,30 0,00 

Diretoria Executiva 0,00 0,00 0,00 

Conselho Fiscal 174.934,92 54.034,62 158.873,52 

 
 

 

 



  
 

 

13.16 - Outras informações relevantes 
 

Todas as informações julgadas relevantes foram divulgadas nos itens acima. 

 
 
 


