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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Coordenador-Geral,  
 

 Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 
201407629, e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução 
Normativa SFC n.º 01, de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames 
realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pelo BANCO DO BRASIL 
S/A. 

 

1. Introdução 

 

O Banco do Brasil S.A. - BB, pessoa jurídica de direito privado, sociedade 
anônima aberta, de economia mista, está organizado na forma de banco múltiplo, e, 
assim, tem por objeto a prática de operações bancárias ativas, passivas e acessórias, a 
prestação de serviços bancários, de intermediação e suprimento financeiro. 

O seu acionista controlador é a União, com 58,3% do Capital Social, 
enquanto o principal acionista minoritário é a Caixa de Previdência dos Funcionários do 
Banco do Brasil (Previ), com 10,4%, razão pela qual, conforme previsão no seu Estatuto 
Social, atua como instrumento de execução da política creditícia e financeira do 
Governo Federal. 

A partir da missão de “ser um banco competitivo e rentável, promover o 
desenvolvimento sustentável do Brasil e cumprir sua função pública com eficiência”, da 
responsabilidade institucional do Banco do Brasil de desempenhar também o papel de 
agente executor de políticas públicas governamentais e da relevância da melhoria das 
práticas em governança corporativa, a auditoria anual de contas de 2013 versou tanto 
aspectos financeiros quanto aspectos sociais, além da consonância das ações com o 
previsto no Planejamento Estratégico. 
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Os trabalhos de campo foram realizados no período de 26/05/2014 a 
25/07/2014, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao 
longo do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela 
unidade auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço 
Público Federal. 

Destaca-se que o Banco do Brasil permitiu o acesso apenas para vistas, não 
tendo esta Equipe de Auditoria nenhum ‘Papel de Trabalho’ (evidência formal) 
especificamente sobre tais assuntos: 

- Atas do Conselho de Administração; 
- Nota Dirco 2013/6.733, de 28.06.2013, que forneceu subsídios para que o 

Conselho de Administração aprovasse a reprogramação orçamentária e 
a alteração de metas para 2013 de alguns indicadores; e 

- Documentação comprobatória da análise comparativa de 
custo/oportunidade de debêntures. 

  

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados 
dos Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados 
de Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, 
em subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas 
da União – TCU. 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião 
realizada em 20/11/2013, entre SFC/DEFAZ - Coordenação-Geral de Auditoria da Área 
Fazendária I e a Secex Fazenda/TCU, foram efetuadas as seguintes análises: 

- Governança Corporativa: se a empresa procurou ativamente o aperfeiçoamento das 
práticas de governança, de modo a equilibrar as demandas públicas determinadas pelo 
controlador público a que está sujeita com as demandas privadas próprias a um banco 
comercial/múltiplo; 

- Demonstrações Contábeis:  

• De forma restrita às análises verticais e horizontais dos balanços e 
demonstrações do resultado do exercício, inclusive com o cálculo de índices para 
comparação com o mercado, e à análise dos dados sobre inadimplência encaminhados 
pelo Banco do Brasil, se o Banco obteve sucesso no alcance dos objetivos estratégicos 
relacionados à melhoria de eficiência, produtividade e qualidade do crédito; 
 
• Para os principais Títulos e Valores Mobiliários, se estavam adequados os 
valores divulgados nos Demonstrativos Contábeis com os efetivamente registrados pelo 
Banco; 

 
• Quanto às Provisões judiciais, se houve conformidade dos valores divulgados 
nos Demonstrativos Contábeis com o Pronunciamento Técnico do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis nº 25; e se os Processos estratégicos foram provisionados 
pelo método individualizado, segundo determinação do Banco Central do Brasil;  

- Planejamento Estratégico: se os indicadores guardaram relação com a Estratégia 
Corporativa do BB, se a fórmula de cálculo dos indicadores permitiu seu 
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monitoramento e se foi respeitada a segregação de funções entre a área que apresenta os 
resultados e aquele que o mede; 

- Repasses para Investimento Social Privado (ISP): sobre o grau de transparência e 
confiabilidade das informações relacionadas ao Investimento Social Privado (ISP) no 
Relatório de Administração do Banco; 

- Operações de crédito com o setor público: sobre a consonância da classificação das 
operações como do setor público e do setor privado; e  

- Pessoal: se houve casos de acumulação remunerada de cargos, empregos e funções 
públicas.  

- Banco Patagônia: se o processo de avaliação do investimento pelo Banco do Brasil 
refletiu adequadamente os efeitos inflacionários, a partir da memória de cálculo do 
processo de Valuation disponibilizada pelo BB. 

 

2.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

 
Para a avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão dos 

recursos pelo Banco do Brasil, que alcançaram o total de R$ 1,3 trilhão em ativos, 
optou-se pelo enfoque social, por meio da verificação das práticas de Governança 
Corporativa, dos Repasses para Investimento Social Privado (ISP) e das Operações de 
Crédito com o Setor Público, e pelo enfoque financeiro vinculado à eficiência e à 
produtividade, por meio da análise de balanços. 

 
2.1.1 Governança Corporativa: 

 

Entende-se a Governança Corporativa como conjunto de práticas e 
mecanismos associados que assegura principalmente aos proprietários, mas também a 
empregados e credores, o monitoramento das ações dos executivos, tendo por fim 
garantir viabilidade econômica e financeira a longo prazo do empreendimento.  

Estas práticas são particularmente importantes quando se trata de empresa 
com participação pública, haja vista que a máxima eficiência econômica privada não 
obrigatoriamente é o fim almejado pelo acionista estatal. 

Particularmente o Banco do Brasil, enquanto empresa com acionista estatal 
encontra-se exatamente na situação acima descrita. Nestes termos é particularmente 
importante caracterizar, nas atividades de auditoria com escopo na governança 
corporativa, a intensidade com que a empresa procura ativamente o aperfeiçoamento das 
práticas de governança, com o fito de equilibrar as demandas públicas determinadas 
pelo controlador público a que está sujeita com as privadas próprias a um banco 
comercial. 

Nesse contexto, esta auditoria constatou, dentro do escopo definido, que a 
empresa tem adotado algumas práticas consentâneas com aquelas em uso em mercados 
de maior nível de governança. Assim é que a empresa, por exemplo, adotou o uso de 
portal de governança e está considerando a contratação de consultoria que auxilie no 
processo de avaliação institucional das principais instâncias de governança.  

Tendo por base as observações contidas nos dois parágrafos acima, o 
trabalho de auditoria realizada procurou (a) detectar processos ou práticas de 
governança corporativa, considerados relevantes em uso na empresa, tendo em conta o 
escopo elegido, (b) caracterizar estes processos e práticas e, em vista dos testes e 
análises realizadas, (c) recomendar melhoras. 
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Entende-se relevante observar que esta auditoria utilizou intensamente 
dados relativos a práticas de governança colhidas entre empresas nacionais e 
estrangeiras selecionadas, muitas das quais líderes em seus mercados, constituindo um 
benchmarking específico. Também regulamentos e práticas específicas de determinados 
mercados alienígenas ajudaram na matização dos dados de benchmarking consolidados. 

Os achados desta auditoria estiveram intimamente ligados ao escopo do 
trabalho, não se encontrando irregularidades ou inconformidades originárias de indícios 
graves que forçassem a expansão do escopo inicial. 

As quatro dimensões consideradas no trabalho incluíram (a) a política e as 
práticas de treinamento e educação continuada dos Conselheiros do BB, (b) o processo 
de avaliação institucional dos principais atores do processo de gestão e governança da 
empresa, (c) o fluxo de informação entre o Conselho de Administração e as outras 
instâncias da Instituição e (d) o tratamento das questões de risco do ponto de vista da 
governança integral e sistêmica do BB.  

Seguem as recomendações precedidas pelas respectivas constatações: 

Constatação 1 (C1) - Ausência de publicação dos currículos dos 
Conselheiros de Administração na página de Relações com Investidores – RI do Banco 
do Brasil na internet. 

1ª Recomendação à C1: Disponibilizar em local apropriado e com pronta 
visualização na página da governança corporativa do Banco o currículo detalhado e 
discriminado de cada conselheiro, com a inclusão das qualificações e experiências 
profissionais respectivas. 

2ª Recomendação à C1: Criar os mecanismos administrativos necessários 
que garantam a necessária atualização dos dados dos Conselheiros disponibilizados no 
Portal de Governança em consonância com o prazo de entrega do Formulário de 
Referência adotados pelo Banco do Brasil, conforme disposto na IN CVM n.º 480/09. 

Constatação 2 (C2) - Necessidade de agendamento prévio de assuntos 
(dentro do factível e previsível) a serem avaliados durante o exercício nas reuniões 
ordinárias do CA. 

1ª Recomendação à C2: Avalie a conveniência quanto ao estabelecimento da 
prática de agendamento prévio de assuntos a serem discutidos durante o exercício (até o 
nível em que estes assuntos possam ser antevistos), com especial distinção neste 
agendamento prévio daqueles assuntos mandatórios por exigências externas ao Banco e 
internas por definição das necessidades operacionais do Conselho e estratégicas da 
Instituição. 

Constatação 3 (C3) - “Informações suprimidas por solicitação da unidade 
auditada, em função de sigilo, na forma da lei”. 

Constatação 7 (C7) - A entidade não disponibiliza programa de caráter 
opcional, institucionalizado e normatizado de incentivo e auxílio à educação continuada 
por conta própria ou a partir de demanda dos conselheiros. 

1ª Recomendação à C7: Recomenda-se instituir normatização 
suficientemente detalhado de programa de treinamento sob demanda e opcional aos 
conselheiros com foco nos assuntos com carências detectadas e consideradas relevantes 
a partir das avaliações realizadas pelos próprios conselheiros.  

2ª Recomendação à C7: Estabelecer definição de critérios e rotina de 
controle das atividades de educação continuada realizadas pelos conselheiros 

Constatação 8 (C8) - Necessidade de inclusão em caráter multianual de 
agentes externos ao Banco para avaliações das atividades desenvolvidas pelo Conselho. 
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1ª Recomendação à C8: Utilizar consultoria externa em ciclos multianuais 
considerados apropriados pela instituição após análise técnica embasada 
documentalmente, para auxiliar na dinâmica de avaliação adotada pelo Conselho. 

2ª Recomendação à C8: Avaliar a conveniência quanto ao estabelecimento 
de formatação de um programa de treinamento conforme recomendações R1 C7 e R2 
C7, optativo de longo prazo se achado pertinente pelos conselheiros, considerando as 
recomendações de consultoria externa. 

Observe-se finalmente que o Banco do Brasil, manifestou-se quando da 
apresentação da minuta no tocante a todas as recomendações. A empresa demonstrou 
grau elevado de colaboração no tocante àquelas recomendações sobre as quais ela se 
pronunciou. 

Desta forma, esta Equipe de Auditoria entende que o Banco do Brasil tem se 
mostrado aberto a alterações que visem a melhoria de sua governança como se 
constatou a partir da recepção e colaboração no processo de melhora das recomendações 
encaminhadas para pronunciamento prévio. 

 

2.1.2 Análise das Demonstrações Contábeis: 

 

Em complemento à análise da Governança Corporativa, que se restringiu à 
intensidade com que o Banco do Brasil procurou aperfeiçoar as práticas de governança 
para equilibrar as demandas públicas com as demandas privadas, a análise das 
demonstrações contábeis focou a eficiência operacional e a produtividade. 

Para isso, analisaram-se os dados do Balanço Patrimonial e da 
Demonstração do Resultado do Exercício e da planilha Séries Históricas 4T13 Fluxo 
Trimestral, comparando-os entre si, com os de exercícios anteriores e com o mercado, 
limitado aos principais concorrentes privados, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander, e 
com outro banco público, a CAIXA. 

Com os resultados dessa análise, detalhada em um item específico da 
segunda parte deste Relatório (os Achados de Auditoria), espera-se ter alcançado os 
benefícios estimados, em especial o de contribuir para o Banco do Brasil quanto à 
melhoria dos controles internos relacionados aos fatos que impactaram ou que possam 
vir a impactar de forma negativa o desempenho. 

Nesse contexto, dentre os fatos relatados, destacam-se o comportamento do 
lucro líquido ajustado, da margem financeira líquida e do resultado operacional, o 
crescimento das operações de crédito ao Setor Público face à constatação sobre as 
classificações das operações, os índices de crescimento e concentração dos Depósitos de 
Poupança e de lucratividade dos ativos, e o comportamento da inadimplência 
especificamente por segmento e por faixa de faturamento. 

Da análise contábil realizada, no contexto em que seus principais 
concorrentes privados tiveram queda nas receitas de intermediação financeira e 
apresentaram resultados muito distantes uns dos outros, pode-se concluir que a 
performance do Banco do Brasil se destacou pelo aumento desse tipo de receita, pelos 
melhores números em rentabilidade e lucro líquido, em volume e crescimento, pela 
estratégia de abertura de capital da BB Seguridade, pela expansão da carteira de crédito, 
com qualidade e controle da inadimplência, pelo custo de captação das principais fontes, 
e pelo controle das outras despesas administrativas. 

Assim, o desafio para os próximos exercícios será continuar com essa 
atuação positiva em termos de rentabilidade sem depender de itens extraordinários, com 
foco, portanto, na melhoria do resultado operacional.   
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2.1.3 Provisões Judiciais: 

 

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões judiciais 
constavam do escopo inicial da presente Auditoria. Entretanto, observou-se que a 
Auditoria Interna do Banco do Brasil já tinha atuado sobre o tema, assim como a 
auditoria do BACEN, não sendo necessário, portanto, que esta equipe de auditoria 
mantivesse a amplitude e extensão dos testes inicialmente programados. A análise dessa 
equipe de auditoria priorizou o monitoramento das providências adotadas para sanear as 
constatações apontadas pela AUDIN BB e BACEN, bem como ao processo de 
divulgação nos Demonstrativos Contábeis das Provisões Judiciais realizadas. 

Acerca dos exames realizados pela Auditoria do BB e BACEN, destacam-se 
os seguintes pontos (constatação, providências adotadas e certificação das providências 
pela AUDIN – BB). 

 
CONSTATAÇÃO PROVIDÊNCIAS CERTIFICAÇÃO AUDIN 

- BB 
Inadequação dos procedimentos de 
cálculo realizado na apuração da 
Provisão para Demandas 
Contingentes - PDC, no que se 
refere: 
a) aos processos jurídicos 
trabalhistas com pedido de hora-
extra e às demandas na situação 
“ativa” classificadas como 
“pendentes de baixa”. 
b) e classificados como 
“estratégico”. 

a) Nova metodologia de cálculo 
da Provisão para Demandas 
Contingentes - PDC 
implementada em março de 2014, 
conforme Nota Técnica UAJ 
2013/0146 de 28.11.2013, em 
reunião do Comitê de Risco 
Global de 02.12.2013. 
b) Sobre os processos 
estratégicos, a AUDIN verificou 
que todos os processos 
considerados estratégicos têm 
sido provisionados pelo método 
individualizado. 

a) Recomendação nº 67.797 
concluída e certificada pela 
AUDIN – BB em 
13.06.2014. 
b) Recomendação nº 67.798 
concluída e certificada pela 
AUDIN – BB em 
07.05.2014. 

Inconsistências nos registros das 
demandas judiciais e 
administrativas no Portal Jurídico, 
podendo distorcer os valores 
apurados a título de PDC: 
a) Lançamentos tributários de ente 
arrecadador (Receita Federal, 
Secretaria de Finanças, etc.) em 
que consta, no Portal Jurídico, 
apenas a ação incidental (embargos 
à Execução, na qual o BB e 
credor), sem localização da 
respectiva Execução Fiscal.  
b) Marcação indevida do Banco 
como “credor” em determinados 
processos de Execução Fiscal.  
c) Situações identificadas em 
trabalhos anteriores (inclusive do 
BACEN), quais sejam: 
1. Cadastramento de demandas 
judiciais cíveis, cadastradas 
erroneamente como demandas de 
natureza fiscal. 
2. Falta de atualização de 
andamento processual. 
3. Cadastros incompletos. 
4. Inconsistências geradas a partir 
da migração da base de dados do 

Com a implantação do Portal 
Jurídico, cuja conclusão ocorreu 
em maio/2013, os registros de 
novos processos passaram a ter 
certificação de cadastro e 
monitoramento da qualidade das 
informações, o que permitiu 
maior consistência dos dados 
relativos aos processos judiciais e 
administrativos. 

Recomendações nº 59.185, 
62.886 e 62.887 concluídas e 
certificadas pela AUDIN – 
BB em novembro de 2013. 
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BBJUR para o Portal Jurídico 
Deficiências nos critérios de 
mensuração das Provisões para 
Demandas Contingentes, apontados 
pelo BACEN, e que estão sob 
acompanhamento da Auditoria 
Interna, com destaque para as 
seguintes deficiências: 
a) Utilização indevida do 
Percentual Histórico de Êxito do 
Autor (PHEA) para demandas na 
fase de execução. 
b) Cálculo e contabilização 
da PDC não realizados em 
ambiente corporativo (mainframe). 
c) Insuficiente conciliação 
entre depósitos e demandas 
judiciais. 

a) Nova metodologia de cálculo 
da PDC foi apresentada ao 
BACEN em 16.04.2014, 
reforçando a necessidade de 
manutenção da aplicação PHEA 
na fase de execução.  
b) A partir de março de 2014 o 
cálculo da provisão passou a ser 
efetuado em sistema corporativo 
através do aplicativo PDJ 
(Provisão para Demandas 
Judiciais), mediante 
implementação da nova 
metodologia de cálculo da PDC, 
aprovada pelo Comitê de Risco 
Global, em 02.12.2013. 
c) Foi desenvolvido sistema para 
controle de pagamentos de 
demandas judiciais dentro do 
Portal Jurídico (módulo 
financeiro), permitindo a gestão 
em ambiente único dos processos 
de registro, controle, 
acompanhamento dos depósitos e 
pagamento das despesas e custas 
processuais.  

a) A recomendação 62.881 
encontra-se pendente de 
verificação pelo BACEN (já 
foi certificada previamente 
pela AUDIN BB) e apresenta 
status de “Aguardando 
manifestação de órgão 
externo”.  
b) A recomendação nº 
62.885 foi validada pela 
AUDIN BB em 06.06.2014, 
encontrando-se pendente de 
verificação pelo BACEN. 
c) A AUDIN BB certificou 
recomendações relacionadas 
à adequação do processo de 
depósitos judiciais e 
extrajudiciais de natureza 
trabalhista e não trabalhista 
ao Portal Jurídico, bem como 
ao aprimoramento dos 
sistemas corporativos de 
controle e acompanhamentos 
dos depósitos (ARH-19, 
CNT e PDJ). Existem 
recomendações abertas e 
vincendas relativas à 
efetivação da conciliação 
cadastral, contábil e 
financeira do estoque de 
depósitos judiciais e 
recursais. Tais 
recomendações estão em 
estágio de desenvolvimento/ 
conclusão. 

Necessidade de manutenção, no 
Portal Jurídico, dos quesitos 
considerados pelo 
advogado/revisor para fins de 
análise e atribuição do percentual 
de êxito e do valor de PCond. da 
respectiva demanda jurídica 

O Portal Jurídico dispõe de 
funcionalidades que permitem a 
análise sistematizada do risco 
processual pelo advogado e 
revisor, por meio das quais são 
verificadas e confirmadas as 
informações relacionadas à 
possibilidade de deferimento do 
processo, valor pretendido e ao 
valor da provável condenação. As 
informações são arquivadas e 
mantidas no respectivo sistema 
corporativo de forma a registrar o 
histórico das ocorrências. 

Não houve recomendação 
específica da AUDIN para a 
constatação, tendo sido 
apresentada uma “Lista de 
Falhas” ao gestor 
responsável. Contudo, a 
AUDIN entende como 
suficientes as providências 
adotadas até o momento pelo 
gestor, para aperfeiçoamento 
do processo. 

 

Observa-se, de uma forma geral, que a AUDIN BB (e BACEN) identificou 
fragilidades no gerenciamento de riscos e controles sobre a definição e aplicação das 
regras de negócio para provisão de demandas contingentes. Em grande parte, as 
recomendações para saneamento dos achados de auditoria têm sido adotadas pelo gestor 
da área, conforme providências citadas no quadro anterior e certificações da AUDIN 
BB acerca das medidas adotadas. 

Verificou-se que o Banco do Brasil possui Manuais Internos (área jurídica e 
contábil) que regem o processo de Provisão para Demandas Contingentes - PDC (IN 
815-1 e IN 815-2 - Provisão para Demandas Contingentes). Em linhas gerais, os 
referidos Manuais estabelecem normas e procedimentos relativos: 
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a) à legislação correlata ao assunto; 

b) às definições aplicáveis; 

c) às regras para constituição, reforço e reversão de provisão 
massificada e individualizada (formas de provisão); 

d) às classificações das provisões; e 

e) às normas para definição do valor provável de condenação e 
análises jurídicas realizadas durante o processo. 

O Pronunciamento Técnico CPC nº 25 – Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes estabelece regras sobre o reconhecimento, mensuração e 
divulgação das provisões, contingências passivas e ativas, a serem observadas pelas 
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN. Em análise aos 
Demonstrativos Contábeis do Banco do Brasil, parte relativa às provisões judicias, 
constatou-se que o Banco não tem obedecido, integralmente, os ditames do referido 
Pronunciamento Técnico, no que se refere à divulgação das informações relativas às 
provisões efetuadas. A referida constatação está sendo tratada em item específico do 
presente Relatório. 

 

 2.1.4 Títulos e Valores Mobiliários 

 

O Banco do Brasil possui Títulos e Valores mobiliários em sua carteira de 
ativos, os quais também foram objeto de análise desta equipe de auditoria.  

Segundo a Lei nº 10.198/2001, constituem valores mobiliários, sujeitos ao 
regime da Lei nº 6.385/1976, quando ofertados publicamente, os títulos ou contratos de 
investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de 
remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do 
esforço do empreendedor ou de terceiros. 

Foram feitas conciliações contábeis para verificar se os saldos registrados 
nos Demonstrativos Contábeis de 2013 estavam adequadamente registrados para os 
seguintes Títulos e Valores Mobiliários: 

a) Letras Financeiras do Tesouro Nacional. 
b) Debêntures. 
c) Letras Financeiras. 
d) Cotas de Fundos de Investimento. 
e) Outros. 
 

De uma maneira geral, foi verificado que os Títulos e Valores Mobiliários 
do Banco do Brasil foram adequadamente divulgados nas Demonstrações Contábeis de 
2013, tendo sido observadas oportunidades de melhoria em decorrência de falhas 
formais identificadas. Tais falhas estão sendo tratadas em item específico deste 
Relatório.  

 

2.1.5 Repasses para Investimento Social Privado: 

 

Esta Equipe de Auditoria analisou os demonstrativos financeiros do Banco 
do Brasil S.A. com o intuito de verificar a fidedignidade e confiabilidade das 
informações referentes ao Investimento Social Privado (ISP). 
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Foram verificadas inconsistências nas informações prestadas pelo Banco do 
Brasil em seu Relatório de Administração, Demonstrações Contábeis (especificamente 
na Nota Explicativa nº ’26- Partes Relacionadas’) e em expedientes encaminhados pelo 
próprio Banco como resposta aos questionamentos desta Auditoria. 

Tendo como ponto de partida um único item do Relatório de Administração 
(“9. Desenvolvimento Sustentável”), cuja estrutura encontra-se didaticamente dividido 
em treze incisos, esta Equipe de Auditoria selecionou para testes de confirmação quatro 
incisos (‘vii’, ‘xi’, ‘xii’ e ‘xiii’) e não conseguiu conciliar as informações em nenhum 
desses itens. 

 

2.1.6 Operações de crédito com setor público: 

 

Esta Equipe de Auditoria analisou a sistemática de registro e confiabilidade 
dos dados contábeis relacionados às operações de crédito- modalidade ‘Setor Público’, 
com seus respectivos testes de auditoria. 

Foi possível verificar: a) contratos que faziam parte da base de dados 
enviada pela Contadoria e não faziam parte dos dados encaminhados pela Diretoria de 
Crédito; b) existiam contratos de empresas privadas classificados como operações de 
crédito do setor público; c) na base de dados enviada pela Contadoria não constavam 
como operações de crédito do setor público contratos de empresas públicas com 
produtos direcionados para o setor público; e d) contratos da mesma empresa, com o 
mesmo produto e a mesma modalidade: alguns constavam da planilha enviada pela 
Contadoria e outros não. 

Diante das manifestações apresentadas pelo BB, foi possível concluir que o 
próprio Banco está ciente das fragilidades de seus controles no que tange ao correto 
enquadramento dos clientes e suas operações de crédito como pertencentes ao setor 
público ou privado e já tem previsto a instituição de controles mais eficientes, como a 
divulgação de instruções indicando quais são e onde estão as informações a serem 
consultadas no cadastro, assim como a automatização do processo. 

 

2.1.7 Banco Patagônia: 

 

O Banco Patagônia, localizado na Argentina, é um dos investimentos 
estratégicos para o Banco do Brasil, o 2º maior do total de investimentos no exterior, no 
final de 2013, com R$ 973,6 milhões (33,9% do total de investimentos em participações 
societárias no exterior), que produziu neste exercício o 4º maior resultado de 
equivalência patrimonial, R$ 276,3 milhões (5,3% do total dos resultados de 
equivalência patrimonial), e ainda possui uma expectativa de amortização dos ágios no 
total de R$ 236,5 milhões, conforme Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis nº 
14. 

Em 2013 foram veiculadas, tanto na Argentina quanto no Brasil, matérias 
jornalísticas sobre a expressiva divergência entre a taxa de inflação divulgada pelo 
órgão oficial do governo, o Instituto Nacional de Estatística e Censo – INDEC, e a 
divulgada por consultorias privadas, a qual chegou a ser mais do que o dobro da oficial. 

Segundo essas notícias, o governo da Argentina prometeu ao Fundo 
Monetário Internacional – FMI mudanças no índice de forma a torná-lo mais 
transparente e que refletisse melhor os preços reais do País. 
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Não obstante as questões políticas envolvidas, já que as críticas também 
foram feitas pelos deputados da oposição ao governo atual, o tema foi inserido no 
escopo de auditoria, com objetivo de provocar discussão e reflexão sobre possíveis 
alternativas na avaliação do Banco Patagônia mais conservadoras, segundo o Princípio 
da Prudência. 

A taxa de inflação da Argentina nessa avaliação tem efeitos no teste de 
imparidade dos ágios, os quais foram os valores pagos que excederam ao valor contábil 
do investimento do Banco Patagônia. Conforme informado em Nota Explicativa às 
Demonstrações Contábeis nº 4, anualmente, o Banco do Brasil aplica a metodologia de 
fluxo de caixa descontado para mensurar o que espera receber de resultado do 
investimento, considerando cenários macroeconômicos desenvolvidos pelo Banco, que 
utilizam como fonte o Relatório do FMI World Economic Outlook.  

Em sua Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis nº 14 – e, o Banco do 
Brasil afirmou que “nos exercícios de 2012 e 2013, não houve perda por imparidade 
sobre os ágios na aquisição de investimentos”. O fundamento dessa afirmação foi 
solicitado ao Banco e a respectiva memória dos cálculos, analisada, utilizando-se a taxa 
de inflação do “índice Congreso”, divulgada como sendo a taxa real da inflação da 
Argentina em 2013, foi de 28,3%.  

Após reuniões com a Diretoria de Finanças e esclarecimentos, pode-se 
afirmar que foi alcançado o objetivo de provocar discussão e reflexão sobre o impacto 
de se utilizar fontes alternativas sobre essa taxa de inflação. Refeitos os cálculos com a 
outra taxa, restou comprovado que não houve alteração do valor econômico calculado 
pelo Banco do Brasil na avaliação do Banco Patagônia.  

Cabe destacar que a metodologia empregada pelo Banco considera os 
principais quesitos necessários para a determinação do valor econômico da investida, 
em especial a comparação com o mercado e o valor na Bolsa de Valores da Argentina. 
 #/Fato## 

 

2.2 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

 

O planejamento estratégico do Banco do Brasil está materializado, basicamente, 
em 3 (três) documentos: 

a) Estratégia Corporativa do Banco do Brasil. 
b) Plano Diretor. 
c) Plano de Mercados. 

 

Verificou-se que a Estratégia Corporativa do Banco do Brasil - ECBB, vigente 
para os exercícios de 2013 a 2017, está estruturada com os seguintes componentes: 

a) Missão. 
b) Valores. 
c) Competências Organizacionais. 
d) Imagem Institucional. 
e) Visão de Futuro. 
f) Objetivos Estratégicos. 
g) Segmentação Estratégica de Clientes e Negócios. 
h) Mapa Estratégico de Longo Prazo. 

Observa-se que os componentes estão adequadamente descritos, não tendo sido 
constatada inconsistências no conteúdo do referido documento. 
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Importante destacar que os componentes “objetivos estratégicos” e 
“segmentação estratégica de clientes e negócios” são documentos bases para a 
formulação do Plano Diretor e Plano de Mercados. Os objetivos estratégicos estão 
segmentados de acordo com as seguintes perspectivas: Financeira, Clientes, 
Socioambiental, Processos Internos, Aprendizado e Crescimento. 

O Plano Diretor (vigente para os exercícios de 2013 a 2015) contém 24 (vinte e 
quatro) indicadores que permitem monitorar o atingimento dos 12 (doze) objetivos 
estratégicos traçados na Estratégica Corporativa do Banco do Brasil. Para cada objetivo, 
existem indicadores com metas definidas, em alguns casos, até o exercício de 2017. 
Citam-se, como exemplo, os indicadores relacionados ao objetivo “Potencializar o 
resultado do Banco”: 

1. Retorno sobre o Patrimônio Líquido; 
2. Índice de Eficiência Operacional; 
3. Retorno sobre Ativos; e 
4. Índice de Basiléia. 

Já o Plano de Mercados contem propostas de valor e respectivos direcionadores, 
indicadores e metas, definidos para cada segmento de mercado (estabelecido na 
Estratégia Corporativa do Banco do Brasil). Exemplo: 

1. Seguimento de Mercado – Varejo Pessoa Física. 
a. Direcionador – Fidelização de Cliente. 

i. Indicador – Clientes que atingiram os estágios de 
fidelização ou manutenção – Segmento Estilo. 

 

Em análise aos Manuais Internos do Banco do Brasil que regem o processo de 
elaboração e monitoramento dos indicadores do Plano Diretor e Plano de Mercados 
(Instruções Normativas 267-1 e 267-2), verificou-se o seguinte:  

a) Os requisitos para elaboração dos indicadores são adequados, na 
medida em que devem possuir relevância estratégica, interface com a ECBB, 
além de serem obrigatoriamente monitoráveis. Ainda, observou-se que é 
resguardada a segregação de funções: a área responsável pela gestão da 
informação é distinta da área responsável pelo desempenho do indicador. 

b) Os requisitos para a proposição das metas dos indicadores 
também são igualmente adequados (rankings, séries históricas, cenários, 
análise concorrência, projeções, fontes). Há orientação para que a meta seja 
desafiadora, porém factível. 

c) A definição de responsabilidades está suficientemente detalhada, 
não restando dúvidas sobre quais áreas são responsáveis pela elaboração, 
aprovação e monitoramento dos indicadores. 

d) Estão estabelecidas, também, a periodicidade e destinatários 
(Conselho Diretor, Conselho de Administração e Comitê de Negócios) dos 
reportes sobre o desempenho dos indicadores. 

Visando avaliar se as rotinas e controles internos estabelecidos nos citados 
Manuais estavam sendo adequadamente realizados, foram analisados os formulários de 
proposição e documentação que evidenciasse o acompanhamento do desempenho e 
reportes efetuados aos Colegiados competentes, dos seguintes indicadores do Plano 
Diretor: 

a) “Aumento % do resultado de serviços”. 
b) “Grau de satisfação dos clientes”. 
c) “Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – 

FIES – Quantidade de alunos assistidos”. 
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d) “Quantidade de dimensões da pesquisa de satisfação que 
apresentam incremento no resultado”. 

Como resultado da referida análise, observou-se que os indicadores: 

a) Guardam relação com o objetivo estratégico a que está vinculado, 
respeitando a interface com a Estratégica Corporativa do Banco do Brasil. 

b) Suas fórmulas de cálculo permitem que sejam monitorados 
regularmente. 

c) A segregação de funções é respeitada, considerando que a área 
responsável pelo resultado é distinta da área responsável pela medição. 

d) O monitoramento do desempenho dos indicadores é Coordenado 
pela Diretoria de Estratégia e Organização – DIREO, tendo sido 
encaminhado dois documentos que evidenciam esse acompanhamento. Os 
referidos documentos contem avaliações específicas sobre o desempenho dos 
indicadores nas perspectivas: financeira, clientes, sócio ambiental, processos 
internos, aprendizado/crescimento. São informados, por trimestres, o 
resultados dos indicadores, bem como as metas previstas para o exercício em 
avaliação e o subsequente. 

Entretanto, foram constatadas falhas formais no processo de formulação dos 
indicadores, no que se refere ao detalhamento dos componentes do formulário de 
proposição destes, o que ensejou a subestimativa da meta, para um dos casos. A falha 
em comento está sendo tratada por meio de Nota de Auditoria e suas recomendações 
serão monitoradas por meio do Plano de Providências Permanente. 

No geral, a arquitetura estratégica está bem estruturada, com documentos e 
responsabilidades bem definidos. 

Por fim, observou-se que no Relatório de Gestão do exercício de 2013 o Banco 
do Brasil informou que a arquitetura estratégica do Banco do Brasil contempla os 
principais indicadores pelos quais é possível acompanhar e avaliar a implementação e os 
resultados dos Objetivos Estratégicos. O desempenho de tais indicadores, no entanto, 
está sujeito a sigilo ficando à disposição dos órgãos reguladores e fiscalizadores para 
vistas. 
  
##/Fato## 

 

2. 3 Ocorrências com dano ou prejuízo  

 Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano 
ao erário. 

 

3. Conclusão 

 Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando 
identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências 
corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de 
Providências Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo 
sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente 
relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente 
Certificado de Auditoria. 

Brasília/DF, 10 de setembro de 2014. 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201407629 

 

1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

1.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

1.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 Gestão de Pessoas: acúmulo de cargos e análise da folha de pagamento do BB. 

 

Fato 

Na Auditoria de Gestão do exercício 2012, esta CGU realizou verificações sobre 
os vínculos empregatícios dos funcionários do BB, a partir das informações da RAIS – 
Relação Anual de Informações Sociais (base 2012). O resultado indicou 293 possíveis 
situações de acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, além de 
casos de possível incompatibilidade de horários com emprego no setor privado.  

Essas ocorrências foram comunicadas ao Banco do Brasil, que em resposta 
informou que enviaria correspondências aos empregados e definiria os procedimentos a 
serem realizados para os casos de possibilidade de incompatibilidade de horários. 

Em 09/05/2014 solicitamos ao Banco, por meio da Solicitação de Auditoria nº 
201407629/001, informar as providências adotadas para os casos identificados no 
exercício 2012 de empregados que acumularam cargos/empregos públicos em situações 
não permitidas, bem como para os que exerciam outra função em empresa da iniciativa 
privada, inclusive em Unidades Federativas distintas, para os quais figurava a 
possibilidade de incompatibilidade de horários para o exercício das funções. 

Em resposta o BB encaminhou, em 14/05/2014, o documento Diretoria Gestão 
de Pessoas – 2014/3755, informando que para os funcionários que além do emprego no 
Banco ocupam um cargo público, foram encaminhadas correspondências determinando 
que, no prazo improrrogável de dez dias (contados da notificação), fosse apresentada a 
opção por um dos cargos exercidos bem como os esclarecimentos que se fizessem 
necessários, sendo que, na hipótese de omissão, seriam adotados procedimentos 
sumários para apuração e regularização, podendo resultar, inclusive no desligamento 
dos quadros do Banco. 

Quanto aos casos de funcionários que exercem outra função em empresa da 
iniciativa privada com possibilidade de existir incompatibilidade de horário para o 
exercício das funções, o Banco do Brasil informou que possui instrumentos de controle 
e fiscalização da jornada de trabalho e que no caso de eventual irregularidade apurada o 
funcionário incorre nas sanções previstas nos normativos internos do Banco. 

Dos 293 possíveis casos de acumulação indevida de cargos, identificados na 
Auditoria Anual de Contas do Banco do Brasil- Exercício 2012, realizadas por esta 
CGU o gestor comunicou que: - 198 estão em situação regular, pois optaram por um dos cargos, estão em 

Licença Interesse sem proventos ou já foram demitidos; - 62 possuem Ação Judicial e/ou Liminares que concedem a eles o direito de 
acumular cargos e /ou funções públicas; - Seis ocupam cargos técnicos no Banco e o acúmulo está de acordo com o 
disposto na Constituição Federal; - Um está em Licença Saúde e não foi interpelado; 
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- 26 estão respondendo Ação Disciplinar por Acúmulo de Cargos. 

Com o intuito de verificar as informações prestadas pelo Banco quanto ao 
resultado da apuração desses possíveis acúmulos de cargo selecionamos uma amostra 
(não probabilística) com quinze casos e solicitamos ao Banco disponibilizar os 
processos de apuração/esclarecimentos. 

 Como resultado das verificações realizadas observamos que: 

 - Seis empregados estavam em situação regular sendo que três foram 
exonerados, dois demitidos e um já está aposentado; 

 - Seis empregados têm direito a acumular cargos devido a ações judiciais em 
sede de liminar, sendo que um já está aposentado; 

 - Três empregados respondem a ação disciplinar, sendo que dois ainda estão com 
ação disciplinar em apuração na dependência de lotação e um já foi demitido. 

Diante das análises realizadas, concluímos que o Banco do Brasil vem adotando 
as providências necessárias para apuração e regularização dos casos identificados no 
exercício de 2012, de acúmulos de cargos indevidos conforme vedação dada pelo Art. 
37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal (nas redações dadas pelas Emendas 
Constitucionais nº 19/98 e 34/2001).  

Na presente Auditoria Anual de Contas do BB (Exercício 2013) também foram 
realizadas verificações a partir das informações da RAIS – Relação Anual de 
Informações Sociais (base 2013), que resultou em outras 104 possíveis situações de 
acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas. Tais ocorrências 
foram comunicadas ao Banco por meio da Solicitação de Auditoria nº 201407629/029, 
em 30/07/2014. 

Com relação às despesas de pessoal, foram realizadas análises na base de dados 
da Folha de Pagamento do Banco e aplicados testes de auditoria nos quais foram 
comparados dados da Folha de Pagamento do mês de agosto/2013 disponibilizados pelo 
gestor com os demonstrativos contábeis analíticos dos meses de julho e agosto/2013. Da 
aplicação desses testes, conforme escopo definido, Esta Equipe de Auditoria informa 
que não foram encontradas desconformidades/ irregularidades. 

Por meio do Expediente Diretoria Gestão de Pessoas- 2014/06003, de 
01/08/2014, o Banco do Brasil solicitou um prazo de sessenta dias para interpelar os 
funcionários identificados e prestar os devidos esclarecimentos. 

Esta CGU entende como pertinente o prazo solicitado pelo Banco do Brasil para 
a apuração dos casos apresentados e a solução das eventuais acumulações de cargos, 
assim como ocorrido no exercício anterior. 

  
##/Fato## 
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2 GESTÃO OPERACIONAL                            

2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

2.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 Necessidade de maior transparência e confiabilidade das informações 
relacionadas ao Investimento Social Privado (ISP) no Relatório de Administração do 
BB. 

 

Fato 

Esta Equipe de Auditoria analisou os demonstrativos financeiros do Banco do 
Brasil S.A. com o intuito de verificar a fidedignidade e confiabilidade das informações 
referentes ao Investimento Social Privado (ISP). 

Nogueira e Schommer definem o ISP como “um conceito criado por um grupo 
de executivos e líderes de empresas, fundações e institutos nos anos 1990 para designar 
uma forma de atuação social do setor privado, principalmente empresarial, que buscava 
se diferenciar de formas mais tradicionais de filantropia” (NOGUEIRA, Fernando do A. 
e SCHOMMER, Paula Chies: Quinze Anos de Investimento Social Privado no Brasil: 
Conceito e Práticas em Construção. XXX III Encontro da ANPAD, 2009). 

No Relatório de Administração- Exercício 2013 o BB pontua: 

“9. Desenvolvimento Sustentável 

Em relação à atuação socioambiental do BB, evidencia-se: 

(...) 

vii) atingimento da marca de 12,5 mil funcionários cadastrados no Portal do 
Voluntariado BB, sendo selecionados 273 projetos de entidades sociais, com repasse de 
R$ 21,7 milhões em recursos para desenvolvimento de ações junto às comunidades 
onde atuam; 

(...) 

 xi) destinação de R$ 139 milhões do orçamento do BB para realização de 
Investimento Social Privado (ISP). Tais recursos foram aplicados em programas 
sociais e de apoio às comunidades, nos seguintes vetores: educação, água, 
agroecologia, agroindústrias e resíduos sólidos; 

xii) em parceria com o banco, a Fundação Banco do Brasil (FBB), no 
compromisso de auxiliar o Governo Federal no processo de universalização do acesso 
à água no semiárido brasileiro, por meio do Programa Água para Todos, construiu 
39.564 cisternas de placas em 2013, com desembolso de R$ 83 milhões em 
investimentos sociais. Desde 2012, foram construídas 70.266 unidades, alcançando 
mais de 350 mil pessoas; 

xiii) a FBB realizou R$ 136,2 milhões, em 2013, de investimentos sociais em 
ações de desenvolvimento sustentável, no meio urbano e rural, em cinco vetores 
estratégicos: água (Programa Água para Todos e Água Brasil), agroecologia 
(Programa Ecoforte, Fundo Amazônia, tecnologias Sociais), agroindústria (Programa 
Terra Forte), resíduos sólidos (Programa Cataforte) e educação (Programa Inclusão 
Digital, AABB Comunidade). Os investimentos alcançaram comunidades em 
vulnerabilidade social em 635 municípios brasileiros, promovendo a inclusão 
socioprodutiva, por meio de tecnologias sociais.”. 
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Em princípio deve ser mencionada a duplicidade de informações no Relatório de 
Administração 2013 podendo gerar inconveniências no correto entendimento de tais 
dispêndios financeiros: as alíneas ‘xii’ e ‘xiii’ do item 9 (Desenvolvimento Sustentável) 
referem-se a valores que integram aquele citado no item ‘xi’, mas a redação do texto 
deixa margens a interpretações diferentes, maximizando investimentos realizados em 
patamares efetivamente menores.  

Instado a apresentar a carteira de projetos investidos na modalidade ISP, o BB 
apresentou (em 11/06/2014) planilha contendo 231 projetos que totalizavam R$ 
19.380.824,74. 

O confronto entre as informações do Relatório de Administração transcritas 
acima e essa primeira manifestação do Banco demonstram divergência de dados. Senão 
vejamos: 

 

 

Além disso, o valor citado pelo Banco do Brasil como destinado ao orçamento 
da Fundação Banco do Brasil (FBB) para aplicação no ISP (R$ 139 milhões de reais) 
não foi encontrado nos relatórios contábeis da própria FBB. 

E finalmente, mas não por fim, deve ser ressaltada a existência de outra 
informação, com um quarto e diferente valor: nas Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis, especificamente na Nota nº ’26- PARTES RELACIONADAS’, O Banco do 
Brasil é enfático: 

“O Banco é patrocinador da Fundação Banco do Brasil (FBB) cujos objetivos 
são a promoção, apoio, incentivo e patrocínio de ações de âmbito educacional, 
cultural, social, filantrópico, recreativo/esportivo e de fomento às atividades de 
pesquisa científico-tecnológica e assistência às comunidades urbano-rurais. No 
exercício 2013, o Banco realizou contribuições para a FBB no valor de R$ 115.539 
mil (R$ 38.289 mil no exercício de 2012)”. Original sem grifo. 

Ou seja, partindo-se de um único item do Relatório de Administração (“9. 
Desenvolvimento Sustentável”), cuja estrutura encontra-se didaticamente dividido em 
treze incisos, esta Equipe de Auditoria selecionou para testes de confirmação quatro 
incisos (‘vii’, ‘xi’, ‘xii’ e ‘xiii’) e não conseguiu conciliar as informações em nenhum 
desses itens. 
  
##/Fato## 

Causa 

 Ausência de rotinas manualizadas que assegurem ao ISP fornecer informações 
confiáveis sobre a posição do Banco nesses dispêndios. 
  
##/Causa## 

 

Manifestação da Unidade Examinada 

Fonte: 
Qtde. de 
projetos: 

Valor total dos 
projetos: 

Relatório de Administração 2013 
(Pag. 12) 

273 21,7 milhões 

Expediente UDS s/n (11/06/2014) 231 R$ 19.380.824,74 

*Deve ser mencionado ainda que o item 9 (Desenvolvimento Sustentável), alínea 
'xi' do Relatório de Administração, estabelece a marca de R$ 139 milhões do 
orçamento do BB para a realização do ISP (sendo recursos aplicados em 
programas sociais e apoio a comunidades). 
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Por meio do Expediente Unidade Desenvolvimento Sustentável s/n (de 
15/05/2014), o BB enfatiza: 

“Em 1985 o Banco do Brasil criou a Fundação Banco do Brasil (FBB) que 
passou a ser a responsável pelo Investimento Social Privado do BB, tendo como 
objetivos a promoção, apoio, incentivo e patrocínio de ações nos campos da educação, 
cultura, saúde, assistência a comunidades urbano-rurais, dentre outras. De acordo com 
o Planejamento Trienal 2013-2015 da FBB, sua atuação está priorizada em cinco 
vetores: agroecologia, agroindústria, água, educação e resíduos sólidos. 

O BB realiza doações que proporcionam à FBB o cumprimento de seus 
objetivos, com repasses de recursos anuais correspondentes ao percentual mínimo de 
0,3% e máximo de 5% do Resultado Operacional anual”.  

Por meio do Expediente Unidade Desenvolvimento Sustentável s/n (de 
11/06/2014): 

“(...) esclarecemos que o valor de R$ 139 milhões informado no Relatório de 
Administração se refere ao total de recursos destinados pelo BB à FBB em 2013, para 
realização de Investimento Social Privado (programas sociais e apoio a comunidades), 
como forma de compor seu patrimônio, conforme previsto no estatuto da FBB, art 4º 
parágrafo 1º, inciso I. 

(...) o valor informado no Relatório de Administração envolveu o resultado do 
processo de seleção do projeto Voluntários BB 2013, independentemente da fonte de 
recursos, ou seja, via apoio com recursos do FIA, da FBB e de demais parceiros. O 
processo resultou em 2013 na seleção de 273 projetos de entidades sociais com 
previsão de aporte de 21,7 milhões de reais em recursos para o desenvolvimento de 
ações junto às comunidades onde aqueles voluntários do BB atuam. 

Por sua vez, nossa resposta ao item 22 do ofício 11503/2014, de 07.05.2014, 
listou a partir do universo de 273 projetos citados no parágrafo anterior, os 231 
projetos relativos à aplicação de recursos cujas fontes eram oriundas do Banco do 
Brasil (doação FIA) ou da Fundação Banco do Brasil e cuja liberação de recursos já 
havia sido definida em 31.12.2013. Dos 42 projetos restantes, 16 tem fonte de recurso 
vinculada ao instituto Cooperforte, não se tratando, portanto, de ISP do BB, e 26 
envolvem recursos cuja fonte é a Fundação Banco do Brasil, mas que tiveram ou terão 
sua liberação de recursos definida em 2014”. 

Já por meio do Expediente Unidade Desenvolvimento Sustentável s/n (de 
23/07/2014): 

“(...) o valor de R$ 139 milhões constantes do Relatório de Administração é 
composto pelos valores de R$ 108,7 milhões, R$ 23,3 milhões e R$ 6,8 milhões 
conforme Nota Explicativa nº 15 do documento ‘Demonstrações Contábeis 2013’ da 
Fundação BB. 

(...) o inciso xi do Relatório de Administração trata da destinação de recursos 
do BB para a Fundação BB, já os incisos xii e xiii tratam da aplicação de recursos da 
Fundação, próprios e de terceiros, na realização de investimento social privado. 
Portanto, trata-se dos mesmos, mas com enfoques diferentes. 

 (...) o que se pretendeu informar no inciso vii do capítulo 9 do Relatório da 
Administração foi o resultado do processo de seleção de projetos do Voluntariado BB 
de 2013. Cabe registrar que o dispêndio financeiro relativo aos projetos selecionados 
se dá após a formalização de convênio com as respectivas associações promotoras e de 
acordo com o cronograma de execução financeira previsto nos projetos, não ocorrendo 
necessariamente no mesmo ano do processo seletivo. Neste caso, ainda que a maior 
parte dos recursos tenha sido destinada aos projetos no ano de 2013, há um montante 
que deverá ser destinado em períodos subsequentes. De todo modo, a cada ano são 
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informados os resultados relativos ao respectivo processo de seleção do Voluntariado 
BB, de forma a não haver redundância”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

As manifestações do Banco do Brasil evidenciam que seu Relatório de 
Administração informa valores em quantitativos superiores àqueles efetivamente 
dispendidos pelo Banco à FBB, somando os montantes repassados por outras entidades 
que não pertencem ao conglomerado (incluindo o Instituto Cooperforte), maximizando 
seus resultados. 

Também deve ser ressaltado o fato de o BB contabilizar como resultado de sua 
atuação socioambiental recursos destinados a projetos definidos, mas cujas liberações só 
viriam a ocorrer no exercício 2014, sem fazer qualquer diferenciação com aqueles já 
efetivamente aplicados. 

E finalmente, mas não por fim, causa estranheza o BB considerar a ‘Federação 
Nacional das AABBs-FENABB’ (instituição, conforme Nota Explicativa nº 15 das 
Demonstrações Contábeis da FBB, que transferiu R$ 23,3 milhões à Fundação BB) 
como instituição integrante do conglomerado Banco do Brasil S.A. repassador de 
dotações para formação do patrimônio da FBB. 

As associações atléticas Banco do Brasil (AABBs) são entidades sem fins-
lucrativos criadas para prática de lazer e integração dos funcionários do Banco, sem 
vinculação orçamentária, financeira ou com os objetivos institucionais propriamente 
ditos do Banco, não fazendo sentido considera-la como organismo do BB transferidor 
de recursos. 

Portanto não restam dúvidas das não conformidades verificadas no Relatório de 
Administração do Banco do Brasil quanto às informações relativas ao Investimento 
Social Privado (ISP): a) informações duplicadas, b) valores a maior- repasses de outras 
instituições apropriados pelo BB para maximizar os resultados, c) valores ainda não 
repassados a projetos selecionados, mas já apropriados nas realizações, d) informações 
contraditórias, e e) a informação de repasses da Federação Nacional de AABBs como se 
do Banco do Brasil fosse. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendação: 

 Elabore rotinas que garantam ao ISP fornecer informações/entendimentos 
confiáveis que representem adequadamente a posição do Banco do Brasil nesses 
dispêndios, gerando informações confiáveis e evitando multiplicidade de informações. 

 

2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 Ausência de publicação dos currículos dos Conselheiros de Administração na 
página de Relações com Investidores- RI do Banco do Brasil na internet. 

 

Fato 

O Conselho de Administração é estrutura colegiada e deliberativa responsável 
por fixar as diretrizes e orientações gerais das atividades negociais das companhias. 

O Código de Governança do Banco do Brasil no item 6.3 informa, com base no 
artigo 11 do Estatuto Social, que: 

“São órgãos da Administração o Conselho de Administração e a Diretoria 
Executiva, integrados por brasileiros dotados de notórios conhecimentos, inclusive 
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sobre as melhores práticas de governança corporativa, experiência, idoneidade moral, 
reputação ilibada e capacidade técnica compatível com o cargo ocupado”.  

Conforme o artigo 3º de seu Regimento Interno, o Conselho de Administração 
do Banco do Brasil é provido de “atribuições estratégicas, orientadoras, eletivas e 
fiscalizadoras, não abrangendo funções operacionais ou executivas”.  

Como forma de se verificar a adequabilidade do perfil dos conselheiros, esta 
Equipe de Auditoria pesquisou detalhadamente na pagina do Banco na internet, em 
especial na página de Relação de Investidores (RI), mas não foi possível localizar os 
respectivos currículos. 

Em vista das expressões “notórios conhecimentos” e “experiência”, como 
registradas no artigo 11 do Estatuto do Banco do Brasil, foram solicitadas informações 
de como efetivamente são operacionalizadas estas exigências na instituição. 

Em resposta o Banco informa que:  

“Os membros do Conselho de Administração (...) são indicados pelos acionistas 
e eleitos pela assembleia geral. Por exigência da Comissão de Valores Mobiliários, os 
currículos dos indicados são publicados, 30 dias antes da assembleia, na página 
daquela Comissão na Internet e na página de Relações com Investidores do Banco, 
tornando pública a experiência profissional dos indicados ao Conselho”.  

Ocorre que, como informado acima, não foi possível prontamente localizar os 
currículos dos conselheiros.  

Em vista desta dificuldade, solicitou-se ao BB informar as razões para que os 
currículos dos Conselheiros de Administração do Banco do Brasil não se encontrem na 
página de Relações com Investidores (RI) do Banco na internet, visto que ao contrário 
do BB, a pesquisa de tais informações relacionadas a outras empresas do grupo (como a 
BB Seguridade, por exemplo) resultou em êxito. 

  
##/Fato## 

Causa 

 Entendimento errôneo de que o preenchimento do Formulário de Referência 
serviria como publicidade dos currículos dos Conselheiros.  Causa## 

 

Manifestação da Unidade Examinada 

 Como resposta, o Banco respondeu em vista das dificuldades acima relatadas, o 
seguinte: 

“- Os currículos dos Conselheiros de Administração do Banco do Brasil 
encontram-se na página de Relação com Investidores como parte do Formulário de 
Referência, de acordo com a Instrução CVM 480/2009. O Formulário de Referência 
pode ser visualizado no endereço: www.bb.com.br > Informações Financeiras > 
Formulário de Referência.” 

“- Não há previsão para disponibilização dessas informações em outro meio”. 

 Por fim, seguiu-se encaminhamento de minuta de Relatório à Instituição por 
meio da Solicitação de Auditoria n.º 201407629/028 para sua manifestação, o que, 
tendo em vista a Recomendação 2 contida na referida minuta, qual seja: “definir por 
meio de norma interna, a frequência de revisão dos dados disponibilizados relativos às 
informações referidas, com o fito de manter os dados razoavelmente atualizados”, 
assim se manifestou o Banco do Brasil, conforme expediente Secretaria Executiva – 
2014/4757 de 04/08/14: 
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“Os currículos dos membros estatutários do BB são atualizados anualmente na 
confecção do Formulário de Referência, exigido pela Comissão de Valores Mobiliários 
– ICVM 480/2009.”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

Esta equipe de auditoria pesquisou o sítio do Banco do Brasil, no seu portal de 
“Relações com Investidores” (tanto na versão em português do sítio quanto na inglesa) e 
não localizou qualquer referência às qualificações e experiências dos conselheiros. 

Observe-se que a consulta ao currículo dos conselheiros da BB Seguridade se dá 
de maneira expedita. De fato para tal é suficiente acessar a página do BB Seguridade, 
clicar em Relações com Investidores, segue-se novo clique no termo “Administração”. 
Por fim, clica-se no termo “Membros do Conselho de Administração”, seguindo-se ao 
rol dos Conselheiros de Administração e o currículo detalhado dos mesmos. 

A publicação das qualificações dos conselheiros é de interesse tanto para os 
acionistas quanto para outros stakeholders, além de indicar um claro compromisso com 
a transparência, item necessário para o aprimoramento da governança. 

Em consulta às práticas adotadas por outras instituições atuantes no mercado, 
preferencialmente no mesmo segmento, observou-se que o Banco Bradesco divulga o 
curriculum vitae dos membros de seu Conselho de Administração 
(http://www.bradescori.com.br/abertura.html, acessado em 10/06/2014 às 14:31hs). 
Assim como os bancos Hapoalim (Israel), Goldman Sachs, HSBC e o inglês Barclays, 
entre outros. 

Conclui-se assim que o Banco do Brasil não mantém homogeneidade nos 
critérios e meios de disponibilização de informações relevantes para os interessados. De 
fato, enquanto o BB Seguridade segue o padrão de disponibilização das informações 
dos currículos dos conselheiros consentâneo com as boas práticas de transparência de 
outras empresas do mercado, o Banco do Brasil não disponibiliza senão via documento 
“.pdf”, em formulário exigido pela CVM onde muitas outras informações são exigidas, 
os currículos de seus Conselheiros de Administração. 

Tendo em vista a resposta do Banco do Brasil conforme expediente Secretaria 
Executiva – 2014/4757 de 04/08/14 acima transcrita, entende-se que, em vista do fato 
de haver determinação de encaminhamento dos dados por meio do Formulário de 
Referência, este fato de per se não garante a atualização automática dos dados 
curriculares dos Conselheiros do Banco na página de Relação com Investidores salvo se 
mecanismos pertinentes forem implementados pela Instituição. 

Desta forma, destaca-se a necessidade de interconectar de forma efetiva as duas 
fontes de informações (o portal de RI e o Formulário de Referência) garantindo a 
concomitância entre os dados curriculares dos Conselheiros nos dois veículos 
informativos. 

Durante a conclusão desta auditoria, por meio do expediente da Secretaria 
Executiva de número 2014/5610, o Banco informa relativamente à primeira 
recomendação que “a recomendação está cumprida”, com a disponibilização no 
expediente do endereço para acesso. 

Esta equipe auditoria testou o endereço, conseguindo acessar por meio de 
arquivo “pdf” os currículos dos Conselheiros do BB. 

Assim entende-se satisfeita a primeira recomendação (disponibilização dos 
currículos dos conselheiros na internet). 
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Relativamente à segunda recomendação, o Banco responde que “os mecanismos 
administrativos requeridos são os mesmos existentes para a atualização dos currículos 
dos Diretores e dos membros do Conselho Diretor.” 

Em vista desta resposta e do cumprimento da primeira recomendação, esta 
equipe entende que foram atendidas as duas recomendações. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Disponibilizar em local apropriado e com pronta visualização na 
página da governança corporativa do Banco o currículo detalhado e discriminado de 
cada conselheiro, com a inclusão das qualificações e experiências profissionais 
respectivas. 

 

Recomendação 2: Criar os mecanismos administrativos necessários que garantam a 
necessária atualização dos dados dos Conselheiros disponibilizados na página de 
Relação com os Investidores em consonância com o prazo de entrega do Formulário de 
Referência adotados pelo Banco do Brasil, conforme disposto na IN CVM n.º 480/09. 

 

2.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 Necessidade de agendamento prévio de assuntos (dentro do factível e previsível) 
a serem avaliados durante o exercício nas reuniões ordinárias do CA. 

 

Fato 

O Banco do Brasil está obrigado a gerar informações mandatórias a prazo 
determinado. De acordo com normativos, estas informações devem ser deixadas para 
vista das autoridades reguladoras com exigência de apreciação do Conselho de 
Administração. São exemplos de tais normativos a Resolução n.º 3.849/10 que dispõe 
sobre a instituição de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e 
a Resolução n.º 3.464/07 - Dispõe sobre a implementação de estrutura de gerenciamento 
de risco de mercado. 

É de responsabilidade do Conselho também analisar em caráter regular assuntos 
recorrentes e previamente conhecidos considerados críticos, sob a perspectiva do 
planejamento estratégico da empresa. 

Anote-se a existência de informações/temas cruciais de caráter extemporâneos e 
estratégicos, devido à dinâmica do setor e da economia, que se impõem na agenda 
aleatoriamente para avaliação e decisão dos conselheiros.  

Por outro, constata-se a prática em determinadas empresas de maior porte, 
principalmente as grandes transnacionais, da definição prévia não apenas das datas de 
reuniões, mas a definição prévia de temas que serão discutidos ao longo do ano fiscal 
pelo Conselho de Administração. Esta prática permite selecionar parte significativa dos 
assuntos a serem tratados, tendo em vista as premissas e determinantes que 
fundamentam o planejamento estratégico. 

Nestes termos, procurou-se determinar, a partir das informações publicadas pelo 
Banco, quais os procedimentos utilizados pelo Conselho de Administração no tocante 
ao planejamento das atividades desenvolvidas, em especial a existência de agendamento 
prévio. 
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Com base nesta pesquisa inicial, não foi possível encontrar referências de 
agendamento prévio nas publicações disponibilizadas pelo Banco (no tocante às 
atividades do Conselho de Administração), senão e tão somente, a marcação das datas 
de suas reuniões ordinárias. 

Também no seu Regimento Interno não há referência a esta prática. 

  
##/Fato## 

Causa 

 Definição da pauta de reuniões apenas no decorrer de cada mês. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

Esta equipe solicitou a disponibilização de cópia do planejamento das atividades 
(ou documento sucedâneo) e as versões revisadas das atividades a serem desenvolvidas 
pelos Conselhos de Administração para o exercício de 2012, 2013 e 2014. 

Em resposta, o Banco informa que: 

“O Conselho de Administração do Banco do Brasil define, ao final de cada 
exercício, o calendário para o ano seguinte. As pautas de suas reuniões são definidas 
no decorrer de cada mês”.  

Por fim, seguiu-se encaminhamento de minuta de Relatório à Instituição por 
meio da Solicitação de Auditoria n.º 201407629/028 para sua manifestação, o que tendo 
em vista as Recomendações 1 e 2 contidas na referida minuta, quais sejam:  

Recomendação 1: Avalie a conveniência quanto ao estabelecimento da prática de 
agendamento prévio de assuntos a serem discutidos durante o exercício (até o nível em 
que estes assuntos possam ser antevistos), com especial distinção neste agendamento 
prévio daqueles assuntos mandatórios por exigências externas ao Banco e internas por 
definição das necessidades operacionais do Conselho e estratégicas da Instituição. 

Recomendação 2: Recomenda-se que deva ser convenientemente documentada para 
consultas e eventuais reconsiderações as avaliações relativamente à possibilidade de 
institucionalização de prática do agendamento prévio, conforme recomendação 
anterior. 

Assim se manifestou o Banco do Brasil, conforme expediente Secretaria 
Executiva – 2014/4757 de 04/08/14 relativamente à Recomendação 1: 

 “Por ocasião da definição do calendário de reuniões do Conselho de 
Administração para 2015, será proposta a inclusão em pautas de assuntos com 
previsão de data de discussão.” 

Relativamente à Recomendação 2 assim se manifesta o Banco: 

 “A definição do calendário de reuniões do ano seguinte está normatizada no 
Regimento Interno do Conselho de Administração”. 
 nifestacaoUnidadeExaminada## 

 

Análise do Controle Interno 

A partir do informado pelo Banco do Brasil constatou-se a inexistência de plano 
de trabalho formal para assuntos passíveis de agendamento prévio para discussão no 
Conselho de Administração. 

O Regimento Interno do Conselho de Administração, artigo 10, determina que 
na última reunião ordinária de cada exercício deverá ser aprovado o calendário de 
reuniões ordinárias para o exercício seguinte. Entretanto o Regimento não informa sobre 
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os critérios para a definição das informações a serem solicitadas para o exercício 
subsequente. 

Observe-se, entretanto, a possibilidade, como constatada em empresas de porte 
similar ao Banco do Brasil, do Conselho de Administração apresentar plano de trabalho 
mais detalhado, com o agendamento prévio dos (a) assuntos mandatórios a serem 
considerados no exercício e dos (b) assuntos reconhecidamente críticos por serem 
recorrentemente analisados ao longo de múltiplos exercícios. 

A definição prévia de parte dos assuntos (de acordo com o escopo e nível de 
profundidade possíveis) a serem discutidos aumenta substancialmente o nível de pró- 
atividade do Conselho, conquanto facilita uma primeira programação tanto dos 
conselheiros, quanto dos órgãos de assessoramento do CA e Conselho Diretor – no 
papel de disponibilizador, tendo também o potencial de aperfeiçoar e agilizar a 
comunicação interna. 

Excluem-se, obviamente, por força de suas características, os assuntos críticos e 
extemporâneos próprios à natural dinâmica das atividades empresariais. 

O banco Barclays pondera sobre as reuniões de seu Conselho de Administração 
(http://www.barclays.com/content/dam/barclayspublic/docs/AboutUs/Corporate-
Governance/corporate-governance-in-barclays.pdf, acessado em 11/06/2014, às 
11:55hs):  

 “O Conselho coletivamente é responsável por estabelecer sua própria agenda. 
Na prática um calendário anual sobre as atividades do Conselho é circularizado e 
todos os membros tem a oportunidade de propor outros itens via Secretaria da 
Companhia. Isto proporciona uma indicação futura dos itens a serem cobertos a cada 
encontro, incluindo apresentações de negócios e operações do Grupo”. 

 “Documentos relevantes à agenda de encontros de cada Conselho e Comitê 
serão enviados aos respectivos membros em aproximadamente uma semana antes do 
encontro.” 

Tendo em vista a resposta do Banco do Brasil conforme expediente Secretaria 
Executiva – 2014/4757 de 04/08/14 acima transcrita, e tendo em vista o acatamento da 
Recomendação 1 anterior à Recomendação 2, presentemente discutida, entende-se 
pertinente a exclusão desta última recomendação. 

Relativamente à Recomendação 1 acima apenas reforça-se a necessidade de que 
esta definição de calendário seja realizada para o exercício imediatamente seguinte, 
considerando o calendário de todo o ano e com a inclusão de todos os assuntos passíveis 
de pré-agendamento. 

Após a resposta acima referida, seguiu-se novo expediente da Secretaria 
Executiva de número 2014/5610 datado de 10/09/2014 no qual, em vista da 
recomendação abaixo, nova resposta foi dada, qual seja, “por ocasião da definição do 
calendário de reuniões do Conselho de Administração para 2015, será proposta a 
inclusão em pautas de assuntos com previsão de data para discussão”. 

Entende-se que a recomendação como implementada quando da análise da 
proposta da parte do CA. Nestes termos entende-se pertinente a manutenção da 
recomendação com a redação corrente. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Avalie a conveniência quanto ao estabelecimento da prática de 
agendamento prévio de assuntos a serem discutidos durante o exercício (até o nível em 
que estes assuntos possam ser antevistos), com especial distinção neste agendamento 
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prévio daqueles assuntos mandatórios por exigências externas ao Banco e internas por 
definição das necessidades operacionais do Conselho e estratégicas da Instituição. 

 

2.1.1.4 CONSTATAÇÃO 

 “Informações suprimidas por solicitação da unidade auditada, em função de 
sigilo, na forma da lei”. 

 

2.1.1.5 INFORMAÇÃO 

 Assessoramento Externo e Interação do CA com a Diretoria Executiva, Comitês, 
Auditoria Independente e outros órgãos do BB. 

 

Fato 

O Regimento Interno, conforme artigo 5º inciso I, faculta ao Conselho de 
Administração a contratação de especialistas ou peritos para melhor instruírem as 
matérias sujeitas à deliberação do referido conselho.  

Em vista desta possibilidade, solicitou-se informação a respeito da utilização de 
consultoria externa durante o triênio de 2011 a 2013. 

Em resposta o Banco do Brasil informa que neste período não houve contratação 
de assessoria externa para prestação de consultoria ao Conselho. 

Já as reuniões dos auditores independentes com os conselhos de Administração e 
Fiscal no triênio 2011-2013 podem ser vistos no quadro abaixo: 

 
Colegiado Data Assunto 

Conselho Fiscal 14.02.2011 Balanço do Exercício 
2010 Conselho de Administração 16.02.2011 

Conselho Fiscal 09.02.2012 Balanço do Exercício 
2011 Conselho de Administração 10.02.2012 

Conselho Fiscal 15.02.2013 Balanço do Exercício 
2012 Conselho de Administração 20.02.2013 

 

Nota-se que durante o triênio, o Conselho de Administração reuniu-se com os 
auditores conforme exigido. 

Foi solicitada informação a respeito da frequência de revisão para fins de 
adequação das atividades dos comitês que assessoram o Conselho de Administração – 
responsabilidade de monitoramento dos comitês. 

Em resposta o Banco do Brasil informou a revisão do Regimento Interno do 
Comitê de Auditoria no exercício de 2014. Relativamente ao Comitê de Remuneração 
houve a mudança em 2014 da obrigatoriedade de conselheiro como Coordenador deste 
Comitê - doravante o Coordenador é apenas escolhido pelo Conselho de Administração. 

No tocante a realização de visitas, pelos conselheiros, às instalações do BB no 
país e/ou no exterior, a instituição informou que não ocorreram visitas às instalações no 
triênio 2011-2013. 

O Banco também informa que não ocorreram reuniões fora do ambiente do 
Conselho, individualmente ou em subgrupos de conselheiros junto a diretorias e órgãos 
subordinados no exercício de 2013. 
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##/Fato## 

2.1.1.6 INFORMAÇÃO 

 Seguro de Responsabilidade Civil dos Administradores. 

 

Fato 

A redação do artigo 53 Parágrafo único do Estatuto Social do BB dispõe que: 

“O Conselho de Administração poderá, ainda, na forma por ele definida e 
observado, no que couber, o disposto no caput deste artigo, autorizar a contratação de 
seguro em favor dos integrantes e ex-integrantes dos órgãos estatutários relacionados 
no caput para resguardá-los de responsabilidade por atos ou fatos pelos quais 
eventualmente possam vir a ser demandados judicial ou administrativamente, cobrindo 
todo o prazo de exercício dos seus respectivos mandatos”. 

Em vista da possibilidade facultada pelo Estatuto Social como acima descrito, 
solicitou-se ao Banco informar se ocorreu a contratação do seguro de responsabilidade 
civil para integrantes do CA.  

Em resposta a esta demanda foi-nos informado pelo Banco do Brasil que os 
membros do Conselho de Administração possuem cobertura de Seguro de 
Responsabilidade Civil – D&O. 

Esta auditoria também solicitou a apólice de seguro de responsabilidade civil ao 
Banco, obtendo como resposta que a apólice “para o período 2014/2015 foi renovada 
em 16.03.2014 e, até a presente data, a seguradora ainda não emitiu a apólice oficial”, 
sendo encaminhado para análise desta Auditoria o draft, que segundo o BB, “contém 
exatamente o mesmo texto do documento emitido”. 

Seguiu-se um lapso temporal nos trabalhos de auditoria a fim de que o 
documento fosse emitido pela seguradora, findo o qual se reiterou a encaminhamento de 
cópia por meio de nova SA. 

Em resposta a esta nova solicitação, o Banco do Brasil encaminhou a cópia da 
apólice. Registre-se que a apólice cobre a responsabilidade gerencial – pessoas físicas e 
reembolso à sociedade e seu período de cobertura vai de 15/03/2014 a 16/03/2015. 

  
##/Fato## 

2.1.1.7 CONSTATAÇÃO 

 A entidade não disponibiliza programa de caráter opcional, institucionalizado e 
normatizado de incentivo e auxílio à educação continuada por conta própria ou a partir 
de demanda dos conselheiros. 

 

Fato 

Atualmente presencia-se a exigência crescente por contínua qualificação dos 
conselheiros, o que requer uma política de melhoria contínua de prática de gestão das 
instituições com a governança corporativa mais avançada. 

No tocante ao treinamento dos conselheiros, desde a indicação dos mesmos 
pelos Ministros à posse no Banco do Brasil, constatam-se unicamente os rudimentos de 
instrução em assuntos de governança, haja vista unicamente a disponibilização de 
material impresso para orientação dos futuros conselheiros, e nenhuma outra ação a 
mais. 

De fato, os Ministérios da Fazenda (MF) e do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), para auxílio às atividades dos conselheiros de administração 
respectivamente indicados por estes órgãos, disponibilizam manual de orientação 
contendo informações técnicas pertinentes às atividades a serem realizadas. 
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Ocorre que o escopo dos Manuais no tocante às informações oferecidas para a 
realização das atividades a serem desenvolvidas pelos conselheiros basicamente 
resume-se a instruções sobre análise de balanços e referência à legislação pertinente às 
funções, obrigações dos Conselheiros. 

Por fim, tomando posse no BB, não são disponibilizados aos conselheiros os 
meios e incentivos normativamente explícitos para o aperfeiçoamento contínuo nas 
futuras atividades na instituição financeira. 

Não se encontrou referência a determinações ou incentivos nos normativos 
disponibilizados pelo Banco a respeito do contínuo aperfeiçoamento dos conselheiros 
para o melhor desempenho das suas atribuições. 

Observe-se, entretanto que no questionário utilizado como instrumento de 
avaliação pelo Conselho de Administração encontra-se registrada a Questão 4 do Bloco 
1: “Conselheiro avalia atuação do Conselho de Administração”: “Os membros do 
conselho dedicam tempo suficiente para aprender sobre os negócios do Banco e para 
analisa-los criticamente(?)”. 

  
##/Fato## 

Causa 

 Ausência de programa institucionalizado de educação continuada em vista da 
crença de que os conselheiros já seriam portadores de notórios conhecimentos. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

Foi solicitada ao Banco informar (a) a existência de programa institucional para 
treinamento sob demanda de conselheiros e (b) as atividades de treinamento solicitadas 
e executadas para conselheiros de administração e fiscal no triênio 2011-2013. 

O Banco informa em resposta ao item (a) que “não há programa institucional 
para treinamento sob demanda de conselheiros.” Relativamente ao item (b) informa 
que “não houve atividades de treinamento para conselheiros no triênio 2011/2013”. 

Por fim, seguiu-se encaminhamento de minuta de Relatório à Instituição por 
meio da Solicitação de Auditoria n.º 201407629/028 para sua manifestação, o que tendo 
em vista as Recomendações 1 e 2 contidas na referida minuta, quais sejam:  

Recomendação 1: Recomenda-se instituir normatização suficientemente detalhado de 
programa de treinamento sob demanda e opcional aos conselheiros com foco nos 
assuntos com carências detectadas e consideradas relevantes a partir das avaliações 
realizadas pelos próprios conselheiros.  

Recomendação 2: Avalie a conveniência quanto ao estabelecimento de rotina e 
definição de critérios de controle das atividades de educação continuada realizadas 
pelos conselheiros com base na filosofia proposta no “Manual de Educação 
Continuada para Conselheiros Certificados IBGC – CCI”. 

Assim se manifestou o Banco do Brasil, conforme expediente Dipes 
2014/006050, de 04/08/14 relativamente à Recomendação 1: 

 

“a) a Organização não disponibiliza programa de educação continuada aos 
integrantes do Conselho de Administração, tendo em vista o pressuposto de que o 
Conselheiro dispõe de notórios conhecimentos, inclusive sobre as práticas de 
governança corporativa, experiência e capacidade técnica compatível, conforme 
requisitos previstos no Art. 11 do Estatuto Social do Banco;” 
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 “b) considerando, no entanto, a necessidade de aprimoramento contínuo e a 
exigência de crescente qualificação, poder-se-ia normatizar e disponibilizar ações de 
educação continuada aos conselheiros, cuja participação seria de caráter voluntário, 
facultativo, com adesão a critério do próprio conselheiro;” 

 

 “c) a concessão de tais incentivos aos conselheiros dependeria de aprovação 
pela Assembleia Geral de Acionistas, instância superior ao Conselho de 
Administração;” 

 

 “d) uma vez aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas, poder-se-ia 
normatizar e conceder aos conselheiros acesso a treinamentos, presenciais ou a 
distância, contratados no mercado ou desenvolvidos internamente pelo Banco, que 
permitam a aprendizagem sobre negócios da Empresa e outros temas relevantes ao 
exercício da função, conforme Questão 4 do Bloco 1 do Instrumento de Avaliação do 
Conselho de Administração.” 

 

No tocante à Recomendação 2, o Banco, no mesmo expediente, apresenta os 
seguintes argumentos: 

 

 “e) os critérios estabelecidos pelo Manual de Educação Continuada para 
Conselheiros Certificados pela IBGC referem-se a exigências de capacitação 
continuada, definidas pelo próprio IBGC como requisito à manutenção  de certificação 
conferida pelo Instituto.” 

 

 “f) a referida filosofia não seria aplicável ao controle de atividades de 
educação continuada eventualmente disponibilizadas pelo Banco a seus conselheiros, 
pois: a participação dos conselheiros em tais atividades teria caráter voluntário; e a 
certificação do IBGC não constitui requisito para exercício da função no Banco;” 

 

 “g) os sistemas de educação corporativa do Banco, disponíveis aos 
funcionários, uma vez estendidos aos conselheiros, mediante prévia aprovação da 
Assembleia Geral de Acionistas, já  permitiriam o registro das eventuais atividades de 
educação continuada realizadas por cada um, sendo desnecessária a instituição de 
outro mecanismo de acompanhamento ou controle.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

No tocante aos mecanismos de incentivo e acompanhamento de atividades de 
educação continuada por parte do Banco a única referência encontrada trata-se da 
questão 4 item 1 do questionário de avaliação do Conselho de Administração já 
mencionado acima. 

Segundo princípio contido no documento “Principles for enhancing corporate 
governance” publicado pelo Comitê de Basiléia, o conselho coletivamente deveria ter 
conhecimento adequado e experiência relevante em gerenciamento de risco, 
governança, planejamento estratégico, finanças, contabilidade e operações bancárias 
entre outros assuntos. 

O documento observa que, caso necessário, para auxiliar os membros do 
conselho na aquisição, manutenção e aprofundamento de seus conhecimentos e 
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habilidades necessárias ao desempenho de suas atribuições devem ser garantidos 
programas de treinamento introdutórios e continuados nas questões relevantes. 

Observem-se ainda os dados consolidados publicados no relatório “PwC – 
Annual corporate directors survey” para o ano 2013, realizada junto a 934 companhias 
com ações em bolsa e/ou com papéis em mercado de balcão. 

Conquanto pesquisado e publicado em outro país, pode ser importante 
sinalizador de tendência global no tocante a temas de treinamento continuado, 
considerados relevantes pelos conselheiros. 

Neste documento, a resposta para a necessidade de treinamento anual, foi 
apontada como necessário por 59% dos entrevistados. Mais de 4 em 5 conselheiros 
estão fazendo uso de programas de treinamento para fazer frente às tendências de 
governança corporativa e assim melhor desincumbir-se de suas atribuições. Tópicos 
apontados como relevantes pelos entrevistados para programas de treinamento sob 
demanda foram: compliance regulatória, gerenciamento de crise, planejamento de 
remuneração de executivos, estratégias de TI, gerenciamento de riscos, planejamento de 
sucessões e planejamento estratégico. 

No exterior a exigência de treinamento e constante atualização dos conselheiros 
se faz presente em grandes empresas. No Brasil, pelo menos uma grande instituição 
financeira, no regimento interno do seu Conselho de Administração, faculta ao 
Conselho: 

“Quando julgar necessário, proporcionar aos Conselheiros um programa de 
instrução ou de orientação técnica, antes ou no curso do exercício dos seus mandatos, 
programa esse que levará em conta as atribuições do Conselheiro, sua formação e sua 
experiência”. 

Tendo em vista a resposta do Banco do Brasil conforme expediente Dipes 
2014/006050 acima transcrito observa-se relativamente aos argumentos apresentados 
nos itens (a) e (b), partindo de uma visão dinâmica do conhecimento como processo em 
constante alteração, entende-se que o documento “Principles for enhancing corporate 
governance” publicado pelo Comitê de Basileia apresenta princípio sólido no tocante à 
questão dos procedimentos de constituição de conhecimentos demandados dos 
conselhos de instituições financeiras. Acrescente-se apenas o fato de que conhecimentos 
em qualquer área de prática profissional não implicam tão somente a existência de um 
estoque de informações e práticas adquiridas e acumuladas até determinado ponto 
temporal, mas a constante aquisição de novas informações e práticas em função de 
emergentes exigências de mercado.  

No tocante aos itens (c) e (d), apenas destaque-se que correntemente a única 
referência à necessidade reconhecida da aquisição de conhecimento da parte dos 
conselheiros documentalmente registrada, detectada por esta auditoria, trata da Questão 
4 do Bloco 1 do Instrumento de Avaliação do Conselho de Administração. 

Assim, em vista dos argumentos apresentados pelo Banco incluindo o informado 
no expediente Dipes 2014/006867, entende-se pertinente a alteração da Recomendação 
1 para contemplar a necessidade de encaminhamento à Assembleia de Acionistas para 
apreciação e decisão da proposta de programa de treinamento sob demanda e opcional 
aos conselheiros. 

Em vista dos argumentos dos argumentos apresentados nos itens (e), (f) e, em 
especial, (g), altera-se a recomendação 2 para levar em consideração a necessidade de 
submissão do tema à Assembleia Geral. 

  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 

Recomendação 1: Que o Banco do Brasil, por meio do órgão competente, encaminhe à 
próxima Assembleia de Acionistas proposta de normatização suficientemente detalhada 
de programa de treinamento sob demanda e opcional aos conselheiros com foco nos 
assuntos com carências detectadas e consideradas relevantes a partir das avaliações 
realizadas pelos próprios conselheiros. 

 

Recomendação 2: Que o Banco do Brasil encaminhe juntamente à próxima Assembleia 
de Acionistas sugestão de critérios e rotina de controle das atividades de educação 
continuada realizadas pelos conselheiros. 

 

2.1.1.8 CONSTATAÇÃO 

 Necessidade de inclusão em caráter multianual de agentes externos ao Banco 
para avaliações das atividades desenvolvidas pelo Conselho. 

 

Fato 

Avaliações das atividades desenvolvidas pelo Conselho, conselheiros, seus 
comitês, além do Diretor Presidente é pratica generalizada tanto no Brasil quanto no 
estrangeiro. 

Conforme determina seu Regimento Interno, o Conselho de Administração do 
BB realiza sob a condução do Presidente, avaliação formal do (a) seu próprio 
desempenho, (b) do desempenho do Presidente do Banco, (c) do Comitê de Auditoria e 
(d) da Diretoria Executiva. 

Segundo o normativo IN 374-1, a avaliação dá-se da seguinte forma: 

“4.2. O desempenho do CA, do CoAud e da Diretoria Executiva é avaliada 
anualmente, conforme previsto no Estatuto Social do Banco. 

4.3. A avaliação é feita em instrumento específico, composto por quatro blocos 
de itens de avaliação, preenchidos pelos integrantes do CA, em que: 

4.3.1. Conselheiro avalia a atuação do Conselho de Administração; 

4.3.2. Conselheiro avalia a atuação da Diretoria Executiva: 

4.3.3. Conselheiro avalia a atuação do Comitê de Auditoria; 

4.3.4. Conselheiro avalia sua própria atuação no Conselho.” 

Conforme item 4.5 da IN 374-1 “a condução do processo avaliatório é 
responsabilidade da Secretaria Executiva – Secex e da Diretoria Gestão de Pessoas – 
Dipes”. 

Esta sistemática não contempla a possibilidade, por ausência de prescrição 
normativa de participação de consultoria externa que auxiliasse no aprimoramento dos 
processos de avaliação. 

  
##/Fato## 

Causa 

 Inexistência de prescrição normativa interna no tocante ao uso de 
assessoramento externo no processo de avaliação realizado pelo Conselho de 
Administração. 
  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 

 

Não existindo prescrição normativa interna no tocante ao uso de assessoramento 
externo no processo de avaliação realizado pelo Conselho de Administração, esta equipe 
de auditoria solicitou novas informações. 

Mais especificamente foi solicitado ao Banco do Brasil ainda na utilização de 
apoio de agentes externos (facilitadores) para assessoria qualificada no processo de 
avaliação o seguinte: 

1 – se o Banco do Brasil, por meio de demanda de instâncias superiores, 
determinou a órgãos subalternos analisar a possibilidade de contratação de facilitadores. 
A esta questão o Banco respondeu negativamente. 

2 – se o Banco do Brasil, por meio dos seus órgãos responsáveis, realizou 
estudos a respeito da necessidade ou possibilidade de constatação desses mesmos 
agentes externos. O Banco responde positivamente, acrescentando que “o assunto está 
em trâmite em órgãos subalternos ao Conselho de Administração”. 

3 – e, por fim, se já foi formalmente considerada pelos Conselheiros, e com 
registro em ata, a possibilidade de utilização de agentes externos qualificados como 
facilitadores no processo de avaliação de desempenho. Esta questão o Banco responde 
por negativa, acrescentando que “o assunto ainda não foi submetido ao Conselho de 
Administração”. 

Por fim, seguiu-se encaminhamento de minuta de Relatório à Instituição por 
meio da Solicitação de Auditoria n.º 201407629/028 para sua manifestação, o que tendo 
em vista a Recomendação 1 contida na referida minuta, qual seja: “Utilizar consultoria 
externa em ciclos multianuais considerados apropriados pela instituição após análise 
técnica embasada documentalmente para auxiliar na dinâmica de avaliação adotada 
pelo Conselho”, assim se manifestou o Banco do Brasil, conforme expediente 
Secretaria Executiva – 2014/4757 de 04/08/14: 

 “Está pautada para a reunião de agosto de 2014 do Conselho de Administração 
Nota Técnica sobre o assunto.” 

Relativamente à Recomendação 2 abaixo, a resposta à Constatação 2.1.1.7 deste 
Relatório se deu por meio do Expediente Dipes 2014/006050, de 04/08/14. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

Inicialmente sublinhe-se que a avaliação é atribuição exclusiva dos conselheiros, 
sendo esta responsabilidade indelegável. 

Assentado o que se afirmou acima, destaque-se o reforço da objetividade da 
avaliação com o assessoramento individualizado aos conselheiros da parte de 
profissionais experientes neste procedimento, com potencial para o aumento da 
detecção de pontos de melhorias que pela sistemática corrente podem passar 
despercebido (argumento da especialização). 

Esta assessoria ao processo de avaliação, também aumentaria a eficiência de 
avaliação dos conselheiros a longo prazo. Este argumento, tendo por base uma 
perspectiva temporal, se justifica dado o tempo elevado que a maioria dos conselheiros 
permanece no cargo conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Conselheiro Posse Saída 
Adriana Queiroz de Carvalho 14.09.2009 - 

Nelson Henrique B. Filho 14.09.2009 01.07.2013 

Bernado Gouthier Macedo 13.07.2007 - 
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Henrique Jäger 11.02.2008 - 

Sergio Eduardo A. Mendonça 23.04.2009 - 

Tarcisio José M. de Godoy 22.04.2003 24.02.2010 

Francisco Gaetani 22.03.2010 27.04.2011 

Francisco de Assis L. Franco 27.04.2011 10.04.2012 

Elvio Lima Gaspar 13.05.2013 - 

Rafael Vieira de Matos 07.10.2013  

 

Importante destacar que a fim de se evitar a burocratização do processo de 
avaliação por meio de assessoramento externo, a literatura especializada e a prática 
apontam para espaçamento maior que o anual para a utilização deste tipo de 
assessoramento, implicando assim na sua realização em períodos multianuais/a 
intervalos maiores que um exercício. 

Concorre para reforçar as considerações acima, o fato de que o Código de 
Governança do Reino Unido em seu item B.6.2 tem a seguinte redação: “a avaliação do 
conselho das companhias do FTSE 350 deve ser externamente facilitada ao menos a 
cada três anos”, ou seja, a prática de avaliação externa em determinado período de 
tempo é consagrada como ferramenta válida de governança em um dos principais 
mercados de valores mobiliários do mundo. 

Conquanto o Banco informe esteja o tema sendo tramitado em órgãos 
subalternos ao CA, esta auditoria entende haver necessidade relevante de adoção da 
prática de assessoria externa. 

Tendo em vista a resposta do Banco do Brasil conforme expediente Secretaria 
Executiva – 2014/4757 de 04/08/14 acima transcrita, conquanto o tema esteja pautado, 
esta auditoria entende, independente do encaminhamento dado pela reunião acima 
informada, que a recomendação ainda segue pertinente no espírito da sua redação. 

Dando seguimento ao tema, em expediente datado de 10/09/2014 e de número 
2014/5610 o Banco, por intermédio da Secretaria Executiva, informa que “a proposta 
será objeto de apresentação a ser efetuada pela Diretoria de Gestão de Pessoas ao 
Conselho de Administração na reunião de 17.09.2014”. 

Em vista da nova manifestação esta equipe de auditoria entende que 
independente do encaminhamento dado pela reunião acima informada, esta 
recomendação ainda segue valendo. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Utilizar consultoria externa em ciclos multianuais considerados 
apropriados pela instituição após análise técnica embasada documentalmente para 
auxiliar na dinâmica de avaliação adotada pelo Conselho. 

 

Recomendação 2: Avaliar a conveniência quanto ao estabelecimento de formatação de 
um programa de treinamento conforme recomendação 1 da Constatação 7 acima, 
optativo de longo prazo se achado pertinente pelos conselheiros, considerando as 
recomendações de consultoria externa. 
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2.1.1.9 CONSTATAÇÃO 

 Falhas formais na contabilização de Títulos e Valores Mobiliários divulgados 
nas Demonstrações Contábeis de 2013: Letra Financeira classificada como Nota 
Promissória; Letra Financeira com marcação a mercado incorreta, contabilizando ganho 
inexistente; Aglutinação da rubrica outros em desacordo com o COSIF. 

 

Fato 

Em análise à Nota Explicativa nº 8 - Títulos e Valores Mobiliários – TVM e 
Instrumentos Financeiros Derivativos - IFD dos Demonstrativos Contábeis do Banco do 
Brasil, exercício de 2013, identificaram-se falhas formais na divulgação das referidas 
informações, quais sejam: 

 

a) A Letra Financeira LF001200539, no valor de R$ 9.105 mil (valor de custo) e 
R$ 9.924 mil (valor de mercado), adquirida junto ao Banco Pine S/A, foi classificada na 
linha Notas Promissórias – Títulos para Negociação enquanto o correto seria a sua 
classificação em Letras Financeiras – Títulos Disponíveis para Venda. 
b) A Letra Financeira LF0013003LN foi marcada a mercado pelo valor incorreto 
quando da sua contratação (ao invés de utilizar o PU de R$ 400.000,00, utilizou-se um 
PU de R$ 500.000,00), gerando um ganho de 31,5 % em pouco mais de seis meses, 
contabilizado indevidamente nas Demonstrações Contábeis do Banco do Brasil, 
exercício de 2013. 
c) Aglutinação superior a 10% do respectivo subgrupo a que pertença de títulos e 
valores mobiliários na rubrica “Outros”, na Nota Explicativa 8 dos Demonstrativos 
Contábeis (Consolidado) do Banco do Brasil, exercício de 2013, nas seguintes 
categorias: 

a. Títulos para negociação – Títulos Públicos. 

 

Por meio das Solicitações de Auditoria nº 201407629/018, de 11.07.2014 e nº 
201407629/023, de 17.07.2014, esta equipe de auditoria solicitou esclarecimentos ao 
Banco do Brasil. 

  
##/Fato## 

Causa 

 Fragilidades nos controles internos administrativos que permitiram a divulgação 
inadequada de itens da Nota Explicativa nº 8 - - Títulos e Valores Mobiliários – TVM e 
Instrumentos Financeiros Derivativos – IFD dos Demonstrativos Contábeis do Banco 
do Brasil, exercício de 2013. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

O Banco do Brasil informou o seguinte, por meio das Correspondências 
Contadoria-Colegiado 2014/005042, de 18.07.2014; e Diretoria de Gestão de Riscos – 
2014/200, de 21.07.2014. 

 

a) “De acordo com a Diretoria de Gestão de Riscos (Diris) que gera a planilha 
que serve de insumo para a confecção da Nota Explicativa de Títulos e Valores 
Mobiliários do Banco Múltiplo, a classificação indevida aconteceu em decorrência de 
uma divergência na linha da nomenclatura de Letra Financeira da planilha que recebe 
os dados para a confecção da Nota Explicativa citada. Segundo a Diris, o processo 
sofre revisão periódica e estão sendo criados pontos de controle para que essa 
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divergência não volte a ocorrer. Há uma demanda interna para o desenvolvimento do 
processo de automatização da rotina mensal de marcação a mercado. Esse processo já 
está em curso”. 
 
b) “No momento da contratação da Letra Financeira LF0013003LN, a Diretoria 
de Riscos (DIRIS) recebeu a informação da área de negócios que o PU da operação 
era de R$ 500.000,00, valor utilizado para a modelagem da marcação a mercado do 
instrumento.  
 

Posteriormente, a Auditoria Interna (AUDIT/GA MERC. FINAN(RJ), em uma 
avaliação sobre a marcação a mercado de títulos privados efetuada pela DIRIS, 
apontou que havia uma discrepância entre o PU da operação informado (R$ 
500.000,00) e o PU da operação que estava registrado na CETIP (R$ 400.000,00), 
causador do ganho em torno de 31,5 % em pouco mais de seis meses.  
Tal constatação originou a Recomendação de Auditoria sob nº 69807, que solicitou a 
definição e implementação de procedimentos para conferência das características dos 
ativos negociados previamente à marcação a mercado, a partir de fonte independente. 
Visando sanar a deficiência, esta DIRIS alterou os seus procedimentos contemplando a 
verificação das informações recebidas pelas áreas de negócio com fontes 
independentes, neste caso específico, a plataforma CETIP. 
As ações tomadas pela DIRIS, em atendimento à recomendação 69807, já foram 
certificadas pela Auditoria. Com isso, houve uma mitigação dos riscos com a melhoria 
do processo de modelagem e marcação a mercado.” 
 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201407629/038, de 22.08.2014, o 
Banco do Brasil informou que o processo de automatização da rotina mensal de 
marcação a mercado está em fase final de implementação, havendo pontos de controle 
para que não haja classificação indevida de Títulos e Valores Mobiliários. 

 
Informou, ainda, que a classificação da Letra Financeira já foi solucionada, 

conforme Nota Explicativa das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 
2014. 

 
c) A evidenciação dos Títulos e Valores Mobiliários atende, dentre outros, a 
segregação da carteira por tipo de título, prevista no inciso II, do artigo 7º da Circular 
Bacen nº 3.068/2002. Em observância à necessidade de desdobramento de montantes 
superiores a 10% dos principais subgrupos, prevista no item 1.22.4.1.n do COSIF 
(Capítulo Normas Básicas), ocorre a aglutinação de valores inexpressivos no item 
“Outros”, utilizando-se a prática de preservar a composição dos demais itens, para 
permitir análises a partir da série histórica dos valores, pelo mercado. Não obstante a 
observância dos regulamentos vigentes, o Banco do Brasil considera ainda as melhores 
práticas de mercado, realizando benchmarking com as demonstrações contábeis dos 
seu principais concorrentes, evidenciando os principais tipos de títulos e valores 
mobiliários (LFT, LTN, NTN, Debêntures, Notas Promissórias etc), aglutinando os 
demais (Eurobonds, CVS e CRI) em outros, desde que não ultrapasse 10% do montante 
da carteira. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201407629/038, de 22.08.2014, o 
Banco do Brasil informou que: 

 
 “... a regra de aglutinação utilizada na composição da rubrica “Outros” da 
Nota Explicativa nº 8 – TVM e IFD, a qual nos referimos na correspondência 
Contadoria-Colegiado 2014/005042, de 18.07.2014, considera o montante da 
“Categoria” como subgrupo sob o qual ocorrerá a aplicação do percentual de 10%. 
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Esse entendimento advém da estruturação de contas apresentado no capítulo 1, 
seção 1, item 3 do Cosif, em que os desdobramentos se aplicam a partir do subgrupo 
1.3.0.00.00 TVM e IFD (assim definido pelo 2º dígito da estrutura de contas), 
observada a classificação por categorias, prevista no inciso II, do artigo 7º da Circular 
Bacen nº 3.068/2002. O critério busca ainda a observação ao limite previsto no 
capítulo 1, seção 22, item 5 do Cosif (vide normas anexas). A partir da regra 
apresentada, verificamos que houve inobservância do percentual mínimo de 10% na 
aglutinação da linha “Outros” apenas nos montantes da categoria “1 – Títulos para 
negociação”, da publicação de 31.12.2013, onde o percentual mínimo foi ultrapassado 
em 1,7% (BB – Consolidado). No exercício/2012 e no 1º semestre/2014, foram 
observados os percentuais de 10%, conforme demonstrado nas planilhas anexo. 

Não obstante nosso processo de elaboração das demonstrações contábeis ser 
consistente e maduro, está sujeito a melhorias, motivo pelo qual informamos que 
iremos reavaliar nossos procedimentos e controles, promovendo ajustes nas rotinas e 
controles internos de modo a evitar a reincidência da ocorrência observada em 
31.12.2013. Por oportuno reafirmamos que nas demonstrações contábeis de 30.06.2014 
foram observados os percentuais de aglutinações de 10%, conforme regras do Cosif 
descritas acima.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

Em relação à classificação de Letra Financeira como Nota Promissória, o Banco 
do Brasil admitiu a falha, informando que o processo sofre revisão periódica e que 
pontos de controle estão sendo criados para que a divergência não volte a ocorrer. 
Informou, por fim, que existe um processo de automatização da rotina mensal de 
marcação a mercado em fase final de implementação. 

No que se refere à utilização de PU incorreto na modelagem da marcação a 
mercado da Letra Financeira LF0013003LN, entende-se adequada a providência da 
DIRIS em alterar seus procedimentos internos para que sejam contempladas 
verificações da informações recebidas pelas áreas de negócios com fontes 
independentes, no caso, a CETIP. Ressalta-se que a AUDIN BB já havia detectado a 
falha, emitindo recomendações para o gestor responsável. 

Em relação às aglutinações inadequadas referentes à rubrica “outros”, o Banco 
do Brasil, em que pese informar que observa o percentual de 10% dos principais 
subgrupos, estabelecido no item 1.22.4.1.n, não se atentou para o referido limite em 
relação à rubrica “outros” nos Demonstrativos Contábeis Consolidado, conforme tabela 
abaixo: 

 

 
Valor de 

Custo 
Valor de 
Mercado 

Marcação a 
Mercado 

% em relação 
ao subgrupo 

(valor de custo) 

1 – Títulos para 
Negociação 

85.832.337 84.520.132 -1.312.205 - 

Títulos Públicos 66.980.133 65.665.722 -1.314.411 - 

Letras Financeiras do 
Tesouro 

7.296.888 7.313.345 16.457 8,50% 

Letras do Tesouro 
Nacional 

33.824.635 32.916.572 -908.063 39,41% 

Notas do Tesouro 
Nacional 

15.055.878 14.549.185 -506.693 17,54% 
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Títulos da Dívida Agrária 113.051 113.051 -- 0,13% 

Títulos da Dívida Externa 
Brasileira 

83.809 81.696 -2.113 0,10% 

Títulos de governos 
estrangeiros 

505.191 563.234 58.043 0,59% 

Outros 10.100.681 10.128.639 27.958 11,77% 

 

 Outro aspecto que deve ser observado pelo Banco do Brasil no que se refere às 
aglutinações – rubrica “Outros” é a necessidade de se manter um padrão quanto aos 
Títulos e Valores Mobiliários que serão objeto de desdobramento. Observou-se que os 
Eurobonds foram aglutinados na rubrica “Outros” nos Demonstrativos do Banco 
Múltiplo e no Demonstrativo do Banco Consolidado foram destacados dessa rubrica, 
com divulgação em item específico. Entretanto, o valor dos Eurobonds no 
Demonstrativo Consolidado é de R$ 158.314 mil (valor de custo) e no Demonstrativo 
do Banco Múltiplo representa quase que a totalidade dos R$ 2.695.916 mil (valor de 
custo) referente à rubrica “Outros – Títulos Disponíveis para Venda”. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Concluir a implementação dos pontos de controle para que não haja a 
classificação indevida de Títulos e Valores Mobiliários. 

 

Recomendação 2: Observar, nos Demonstrativos Contábeis do exercício de 2014, a 
regra de aglutinação prevista no item 1.22.4.1.n do COSIF, promovendo os ajustes nas 
rotinas e controles internos para que se evite a reincidência desse tipo de falha. 

 

2.1.1.10 CONSTATAÇÃO 

 Fragilidades no cadastramento das Operações de Crédito com Setor Público. 

 

Fato 

Com o objetivo de analisar a sistemática de registro e confiabilidade dos dados 
contábeis relacionados às operações de crédito- modalidade ‘Setor Público’ tomou 
corpo este procedimento, com seus respectivos testes de auditoria. 

 Por meio da S.A 201407629/001 (de 09/05/2014) foi solicitado a base de dados, 
em 31/12/2013, da carteira (estoque) das operações de crédito referentes ao setor 
público, disponibilizada pelo Banco do Brasil em 19/05/2014 (Expediente Diretoria de 
Crédito-2014/275-b complementada pelo Expediente Diretoria de Crédito-2014/291-b). 

Em princípio, esta Equipe de Auditoria pôde constatar diferenças de valores 
entre o saldo da rubrica “Operações de Crédito – Setor Público”, do Balanço 
Patrimonial (R$ 28.774.485 mil) e o somatório da coluna ‘Saldo’ (R$ 
64.868.201.406,51) da planilha encaminhada pelo Banco (por meio de sua Diretoria de 
Crédito-DICRE). 

Por meio do Expediente Contadoria-Colegiado 2014/004957 (de 02/07/2014) o 
Banco do Brasil encaminhou nova planilha e informou que: 
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“Operações de Crédito Setor Público: A diferença de valor entre o saldo da 
planilha enviada pela Diretoria de Crédito, por meio da correspondência 2014/291-b 
(R$ 64,8 bilhões) e o saldo do Balanço Patrimonial (R$ 28,7 bilhões), deve-se à 
divergência de conceito. O saldo do Balanço Patrimonial é elaborado a partir das 
informações da Estatística Econômico-Financeira (Estfin) disponibilizada ao Bacen na 
forma da Carta-Circular Bacen nº 2.903/2000, onde as operações dentro de 
determinados enquadramentos contábeis são considerados como setor público. Na 
planilha encaminhada anteriormente foram utilizadas as visões “Cliente” e “Grupo 
Econômico”, onde todas as operações do cliente individual ou Grupo Econômico, 
independente da finalidade, compõem a exposição do setor público”. 

Não obstante, a leitura atenta da planilha encaminhada pela Contadoria do BB 
nos permitiu verificar que: 

a) Havia contratos que não faziam parte da base enviada pela Diretoria de 
Crédito; 

 

b) Existiam contratos de empresas privadas classificados como operações 
de crédito do setor público; 

 

c) Na planilha da COGER não constavam como operações de crédito do 
setor público contratos de empresas públicas com produtos direcionados para o setor 
público; 

 

d) Contratos da mesma empresa, com o mesmo produto e a mesma 
modalidade: alguns constam da planilha COGER e outros não. 

 

Por meio do Expediente Contadoria-Colegiado-2014/005070, de 30/07/2014, o 
Banco do Brasil reconheceu como erro os fatos apontados. 
  
##/Fato## 

Causa 

 Ausência de critérios objetivos para classificar os clientes e suas operações de 
crédito como ‘setor público’ ou ‘setor privado’. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

Por meio do Expediente Contadoria-Colegiado-2014/005070, de 30/07/2014, o 
BB pontua: 

“(...) Registramos que as empresas do grupo Petrobras e as embaixadas do 
Brasil na Itália e no Vaticano, fazem parte do setor público e estão em consonância 
com as normas aplicáveis. 

Quanto à empresa MMX Sudeste Mineração S.A, constante da referida planilha, 
a mesma estava classificada em dezembro/2013 indevidamente como do setor público, 
mas o Banco já está regularizando o seu cadastro. 

(...) 

- Vallores & Sumitomo Tubos do Brasil Ltda: operação contratada em 
dezembro/2013 considerando a Empresa como setor público, sendo corrigido em 
janeiro/2014 para setor privado. 

- Demais clientes: operações consideradas como setor público quando o correto 
seria setor privado. As informações serão corrigidas. 
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(...) 

- A Petrobras Transporte S.A- Transpetro é considerada como do setor público 
em consonância com as normas aplicáveis. As informações serão corrigidas. 

Para todos os tópicos acima citados, esclarecemos, adicionalmente, que o 
cadastramento de clientes, tanto públicos quanto privados, é feito com base nas 
Políticas de Identificação de Clientes do Banco do Brasil. Visam garantir a qualidade 
dos dados registrados e o cumprimento de normativos (tanto internos, quanto de órgãos 
reguladores). 

Essas políticas norteiam todas as ações que abrangem o cadastro, desde o 
registro de informações, até o desenvolvimento e aprimoramento de sistemas. Envolve 
também a interface do sistema de cadastro com os demais sistemas do Banco, tendo em 
vista que o cadastro atua como fornecedor de informações para execução de rotinas de 
outros sistemas. 

No que se refere à contratação e condução de operações de crédito, o Banco 
conta com mais de um sistema para operacionalização de seus processos. No momento 
da contratação de operações de crédito está prevista a consulta ao cadastro para 
identificar a característica do cliente vinculado à operação, de modo a permitir o 
adequado enquadramento por setor e atividade e, consequentemente, o respectivo 
registro contábil a partir de informação do sistema operacional. 

Informamos que alguns sistemas ainda não consultam o cadastro que o cliente 
mantém no Banco, havendo a necessidade de intervenção manual na seleção do público 
alvo, podendo ocasionar enquadramento indevido de operações do setor público em 
setor privado, e vice-versa. 

As ocorrências identificadas demonstram que a intervenção manual revelou-se 
como causa das inconsistências, razão pela qual foram iniciadas ações para minimizar 
a possibilidade desta intervenção. 

Está prevista a instituição de controles para aqueles sistemas que não possuem 
a consulta automática, tais como a divulgação de instruções indicando quais são e 
onde estão as informações a serem consultadas no cadastro, assim como a 
automatização do processo, para o correto enquadramento das operações de empresas 
do setor público”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

As manifestações do Banco do Brasil evidenciam que o próprio Banco está 
ciente das fragilidades de seus controles no que tange ao correto enquadramento dos 
clientes e suas operações de crédito como pertencentes ao setor público ou privado. 

A fragilidade pôde ser vista tanto no sistema de contratação de operações de 
crédito que não consulta o sistema de cadastro do Banco, quanto no cadastramento 
manual efetuado por funcionário do BB, que não possui critérios objetivos para 
classificar os clientes e suas operações de crédito como ‘setor público’ ou ‘setor 
privado’. 

Tais fragilidades geram dados que impactam as informações qualitativas dos 
demonstrativos contábeis do BB. 

  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendação: 

 Instituir mecanismos que permitam ao sistema de contratação de operações de 
crédito consultar o sistema de cadastro do BB para enquadrar corretamente as operações 
como setor público ou setor privado e instituir manuais com critérios objetivos para que 
os funcionários do Banco que tenham que operacionalizar o sistema possam enquadrar 
os clientes e suas operações de crédito adequadamente. 

 

2.1.1.11 CONSTATAÇÃO 

 Provisões judiciais divulgadas nos Demonstrativos Contábeis em desacordo com 
o Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 25. 

 

Fato 

Em análise às Notas Explicativas (item 28 – Provisões, Ativos e Passivos 
Contingentes, Obrigações Legais – Fiscais e Previdenciárias) das Demonstrações 
Contábeis do BB de 2013, verificou-se que o BB não tem atendido, integralmente, as 
regras de divulgação das provisões judiciais, estabelecidas no Pronunciamento do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 25. 

 

Não foram divulgadas, adequadamente, as seguintes informações: 

 

a) Cronograma esperado de quaisquer saídas de benefícios econômicos resultantes 
(item 85(a) do CPC 25). 

b) Indicação das incertezas sobre o valor ou o cronograma dessas saídas (item 
85(b) do CPC 25). 

c) O valor de qualquer reembolso esperado, declarando o valor de qualquer ativo 
que tenha sido reconhecido por conta desse reembolso esperado (item 85(c) do 
CPC 25). 

d) Principais ações judiciais em que o Banco do Brasil é parte, juntamente com a 
descrição geral e a situação/andamento do processo, de acordo com as 
divulgações realizadas por pares de mercado do Banco do Brasil (Itaú, Santander 
e Bradesco). 

 ##/Fato## 

Causa 

 Fragilidade nos controles internos implementados para garantir o atendimento 
dos regramentos estabelecidos pelo Pronunciamento Técnico do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis nº 25, bem como às melhores práticas de mercado no que 
se refere à divulgação de provisões para demandas contingentes. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201407629/003, de 20.05.2014, o BB 
informou, por meio da Correspondência Contadoria-GEVID/DECON, que: 

 

a) Em relação aos itens “a”, “b” e “c” do campo “fato” - “Informamos que o Banco 
do Brasil, assim como seus pares de mercado (Bradesco, Itaú Unibanco e 
Santander), não divulgam essas informações devido à impossibilidade de 
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definição de cronograma esperado de saídas, em razão das características do 
processo judiciário brasileiro”. 

b) Quanto ao item “d” do campo “fato” – “Entendemos que as informações 
prestadas nas demonstrações contábeis (Nota Explicativa nº 28), discriminadas 
abaixo, descrevem de modo geral as principais ações em que o Banco figura 
como réu, preservando a estratégia de defesa da empresa relacionada a esses 
processos”. 

 ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 

Análise do Controle Interno 

O Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 25 
estabelece no item 85 (subitens a, b, c) que para cada classe de provisão a entidade deve 
divulgar: 

a) Cronograma esperado de quaisquer saídas de benefícios econômicos resultantes. 
b) Indicação das incertezas sobre o valor ou o cronograma dessas saídas. 
c) O valor de qualquer reembolso esperado, declarando o valor de qualquer ativo 

que tenha sido reconhecido por conta desse reembolso esperado. 

Em que pese o Bando do Brasil justificar que o não atendimento desses itens do 
CPC 25 baseia-se na impossibilidade de definição de cronograma de saída, devido às 
características do processo judiciário brasileiro, não foi apresentada nenhuma 
autorização específica da Comissão de Valores Mobiliários – CVM para que o BB se 
abstivesse de divulgar tais informações em suas Demonstrações Contábeis. 

Com efeito, a CVM aprovou o CPC nº 25 por meio da Deliberação CVM nº 594, 
de 15.09.2009, tornando obrigatória sua observância pelas companhias abertas, senão 
vejamos: 

 “I - aprovar e tornar obrigatório, para as companhias abertas, o 
Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
– CPC, anexo à presente Deliberação, que trata de provisões, passivos contingentes e 
ativos contingentes; 

Em vista do exposto, o Banco do Brasil deve divulgar as informações prescritas 
no item 85 (e subitens) do CPC nº 25. Contudo, caso o Banco entenda que não seja 
possível a publicação de tais informações, deve justificar tal posicionamento nas Notas 
Explicativas das Demonstrações Contábeis, conforme preconiza o item 91 do mesmo 
CPC.  

No que se refere à divulgação inadequada das principais ações em que o Banco é 
parte, esta equipe de auditoria pesquisou em Notas Explicativas de outras Instituições 
Financeiras (Bradesco, Itaú e Santander) e identificou que os referidos Bancos divulgam 
as principais ações em que são partes, da seguinte forma: 

 

1) Itaú:  

Citação das principais ações em discussão (CSLL, PIS e COFINS, IRPJ e CSLL 
e PIS) com informações sobre os valores das ações, argumentação do Banco acerca da 
ação e saldo do depósito em garantia correspondente. 

 

2) Santander: 

Informação sobre os principais processos (seja de natureza fiscal e cível), com 
descrição dos valores envolvidos (para os exercícios de 2013, 2012 e 2011), objeto e 
andamento das ações. 
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3) Bradesco: 

Destacam os principais processos de natureza fiscal, com descrição dos valores 
envolvidos (para os exercícios de 2013 e 2012). 

Em vista do exposto, observa-se que o BB não tem detalhado suficientemente as 
principais ações em que é parte, evidenciando, dessa forma, a necessidade de melhorias 
na divulgação das provisões judiciais para que alcance o nível de transparência das 
informações dos Demonstrativos Contábeis dos seus pares de mercado. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Divulgar as informações previstas no item 85 (e seus subitens) do 
CPC nº 25 nas próximas Demonstrações Contábeis, justificando caso não seja praticável 
a sua publicação, conforme previsto no item 91 da CPC nº 25. 

 

Recomendação 2: Promover os ajustes nos Manuais e Rotinas internos para que estes 
contemplem a divulgação das principais ações em que o Banco é parte, em especial as 
fiscais, no que se refere às Provisões Judiciais. 

 

Recomendação 3: Divulgar as principais ações judiciais em que é parte, com 
informações relacionadas a valores envolvidos, situação/andamento do processo, 
depósitos em garantias correspondentes, entre outros, para que seja alcançado o nível de 
transparência de seus pares de mercado; ou, quando não for praticável divulgá-las, 
apresente justificativas para tanto, conforme itens 91 e 92 da CPC nº 25. 

 

2.1.1.12 INFORMAÇÃO 

 Análise das Demonstrações Contábeis. 

 

Fato 

Um dos objetivos priorizados pelo Banco do Brasil para o exercício de 
2013, destacado no seu Relatório de Administração 2012, foi “aumentar sensivelmente 
sua eficiência e produtividade”, estratégia também prevista no seu Planejamento 
Estratégico para o período de 2014 a 2018, segundo o Relatório de Administração de 
2013. 

No último Relatório de Auditoria Anual de Contas, de 2012, a análise 
contábil dos dados do Banco Múltiplo confirmou essa busca pela eficiência ao 
demonstrar um menor crescimento das despesas totais de 2011 para 2012, em 
comparação com anos anteriores, e um melhor resultado de intermediação financeira. 
No entanto, o aumento das outras despesas operacionais em 2012 ocasionou uma 
diminuição no resultado operacional do Banco e contribuiu para o menor crescimento 
anual do lucro líquido, a menor variação anual desde 2009. 

Nesse contexto, esta auditoria também objetivou verificar se o Banco obteve 
sucesso no alcance dos objetivos estratégicos relacionados à melhoria de eficiência e 
produtividade, a partir da análise dos números divulgados nas Demonstrações Contábeis 
de 2013 do Banco Múltiplo e do Consolidado, e nas demonstrações gerenciais deste, 
comparando com o desempenho dos seus principais concorrentes privados, Itaú 
Unibanco, Bradesco e Santander, e com o de outro banco público, a CAIXA. 
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Para isso, os trabalhos de auditoria foram direcionados para responder as 
seguintes questões: 

1) Quais foram os itens de maior impacto positivo e negativo no Lucro Líquido? 
2) Como variaram as receitas e as despesas em relação ao crescimento dos ativos e 

dos passivos? 
3) Como foi o desempenho operacional do Banco do Brasil em relação ao 

mercado? 
4) O comportamento da inadimplência está de acordo com a variação da carteira de 

crédito e com o mercado? 

Dentre os benefícios estimados com esse enfoque da auditoria, destaca-se o 
de contribuir para o julgamento das contas de 2013 no quesito eficiência na gestão dos 
recursos pelo Banco do Brasil, Banco Múltiplo, além de agregar o comparativo com o 
mercado às análises do desempenho econômico-financeiro realizadas pelo próprio 
Banco, de forma bastante completa e com foco nos investidores, constantes do 
documento Análise do Desempenho 4˚ Trimestre/2013 
(http://www.bb.com.br/portalbb/page207,136,145,0,0,1,8.bb). Nesse sentido, ressalta-se 
também a possibilidade de contribuir para uma reflexão quanto à melhoria dos controles 
internos relacionados aos fatos que impactaram de forma negativa a performance.    

Para execução dos trabalhos de auditoria, foram utilizadas, juntamente com 
as Demonstrações Contábeis de 2013 do Banco Múltiplo e do Consolidado, o Relatório 
Análise do Desempenho 4˚ Trimestre/2013, a planilha Séries Históricas 4T13 Fluxo 
Trimestral, disponibilizados no Portal do Banco, e as demonstrações contábeis dos 
bancos concorrentes. Ademais, foram essenciais as planilhas com detalhamentos das 
rubricas de receitas, despesas, contas patrimoniais e com os parâmetros para cálculo dos 
índices de inadimplência, encaminhadas em resposta às Solicitações de Auditoria, e, de 
grande valia, as explanações e análises contábeis realizadas pela Contadoria / Vice-
Presidência de Gestão Financeira e de Relação com Investidores – VIFIN, do Banco do 
Brasil, além dos resultados dos trabalhos da Auditoria Interna do Banco.  

O escopo desta auditoria compreendeu análises verticais e horizontais de 
balanços e demonstrações do resultado do exercício, que consideram, respectivamente, 
a participação da conta em relação ao todo e a sua evolução no tempo. Como 
complemento, foram calculados os índices direcionados ao setor bancário, a respeito da 
eficiência, rentabilidade, lucratividade, liquidez e estrutura de capital. Ressalta-se que, 
para os cálculos dos índices, foram utilizados os saldos das contas patrimoniais e de 
resultado das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2013, sem ajustes e 
realocações, uma vez que nem todos os concorrentes selecionados divulgaram 
demonstrações gerenciais. 

Para fins de comparabilidade, as análises foram iniciadas com os números 
do Banco do Brasil Consolidado, os quais incluem o Banco do Brasil no País, as 
agências no exterior e as subsidiárias. Os resultados das análises foram relatados de 
forma a destacar os mais relevantes e na tentativa de não replicar informações já 
divulgadas no Relatório Análise do Desempenho 4˚ Trimestre/2013. 

Em 2013, os ativos totais do Banco, incluindo as contas patrimoniais ativas 
e passivas, cresceram 13,5% em relação ao ano anterior, alcançando R$ 1,3 trilhão. Dos 
bancos comparados, o maior crescimento dos ativos chegou a 22,1%, e o menor, a 
3,3%. 
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Balanço Patrimonial Resumido - Banco do Brasil 
Consolidado em R$ milhões 

2.013 
∆% 

2013-
2012 

2.012 

Ativo Total 1.303.915,12 13,5 1.149.307,55 
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo 1.281.240,69 13,8 1.125.651,63 

Ativo Permanente 22.674,37 (4,1) 23.655,92 
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo 1.231.255,87 13,2 1.087.420,84 

Resultados de Exercícios Futuros 434,45 12,2 387,29 
Patrimônio Líquido 72.224,79 17,4 61.499,42 

Maior variação dos outros bancos  22,1   
Menor variação dos outros bancos  3,3  

Fonte: Balanço Patrimonial Resumido do Banco do Brasil Consolidado - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral 
(http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) e séries históricas séries históricas dos bancos CAIXA, 

Itaú, Bradesco e Santander 

Historicamente, os ativos, os recursos próprios e lucro líquido do Banco do 
Brasil Consolidado tiveram a seguinte evolução: 

 
Fonte: Balanço Patrimonial Resumido do Banco do Brasil Consolidado - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral 

(http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb)  

 
Fonte: Balanço Patrimonial Resumido do Banco do Brasil Consolidado e Demonstração Resumida do Resultado 

Societário - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral (http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb)  

Dos últimos cinco anos, a variação anual mais expressiva do lucro líquido 
foi a de 2013. A principal contribuição para isso foi o resultado não operacional do 
Banco com a abertura de capital da BB Seguridade, para a qual recebeu o prêmio “IPO 
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of the Year” pela LatinFinance, conforme ressaltado no seu Relatório de Administração 
2013. Essa venda de ações representou 88,9% dos itens extraordinários, os quais 
provocaram o aumento no lucro líquido de 52,5%. 

Demonstração do Resultado com Realocações                
em R$ milhões 2013 

Participação % no 
grupo 

Itens Extraordinários 5.405 - 
Alienação das Ações da BB Seguridade 9.820 88,9 

Refis 587 5,3 
Reconciliação de Demandas Legais 303 2,7 

Alienação Itapebi 188 1,7 
Eficiência Tributária 142 1,3 

Total Itens aumentativos 11.041 100,0 
Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários (3.796) 67,4 

Planos Econômicos (683) 12,1 
Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes (404) 7,2 

Reversão PCLD Adicional (229) 4,1 
Provisão para CCV (186) 3,3 

Despesa com Alienação de Ações da BB Seguridade (172) 3,1 
PCLD Extraordinária - BV (166) 3,0 

Total itens diminutivos (5.636) 100,0 

Fonte: Demonstração do Resultado com Realocações - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral  

Esse ajuste nos resultados por eventos não recorrentes foi o mais expressivo 
do mercado selecionado: 

Em R$ milhões BB 
Maior dos 

outros bancos 
Menor dos 

outros bancos 
Lucro Líquido  15.758  

  
Efeitos não Recorrentes/Extraordinários  5.405   191   (3.637) 
Lucro Líquido Ajustado  10.353  

  
Percentual de ajuste no lucro líquido  52,2  1,6   (63,3) 

Fonte: Demonstração do Resultado com Realocações - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral 
(http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) e séries históricas dos bancos Itaú, Bradesco e 
Santander 

Vale apresentar o comportamento histórico desses ajustes no lucro pelo 
Banco do Brasil: 

 
Fonte: Demonstração do Resultado com Realocações - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral  

O gráfico deixa claro o impacto dos itens extraordinários desde 2012, a 
partir de quando o lucro líquido, excluídos os efeitos desses itens, começou a decrescer.  
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O segundo item extraordinário que mais contribuiu para o aumento do lucro 
líquido foi a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, por meio do 
parcelamento e pagamento à vista de débitos tributários, o que gerou um acréscimo nos 
resultados do Banco do Brasil Consolidado de R$ 587,04 milhões, sendo R$ 209,42 
milhões como acréscimo no grupo Outras Receitas/Despesas Operacionais e R$ 377,62 
milhões como economia nas despesas com tributos IR e CSLL.   

Novembro/2013 - Valores em milhões de 
reais 

Banco 
Múltiplo 

% do 
saldo da 
conta em 

2013 

BB-Consolidado 

% do 
saldo da 
conta em 

2013 

Despesas Tributárias de Pis/Pasep e Cofins - 515,23 15,7 - 1.097,80 23,1 

Outras Receitas Operacionais 1.188,83 18,1 2.662,87 34,1 

Outras Despesas Operacionais - 757,39 11,9 - 1.355,65 14,2 

Receita/Despesa - 83,79 0,2 209,42 0,6 

Efeito Tributário IR/CSLL 218,76  377,62  
Efeito Total no Resultado 134,97 

 
587,04 

 
Fonte: Planilha encaminhada pelo Banco do Brasil 

Conforme os dados apresentados pelo Banco do Brasil, o impacto dos R$ 
209,42 milhões no grupo Outras Receitas/Despesas Operacionais originou-se de 
descontos e reversões de provisões que representaram 34% das Outras Receitas 
Operacionais, de Despesas com PIS/Pasep e Cofins que representaram 23% das 
Despesas Tributárias e de despesas com o principal, atualização, encargos e multas, que 
representaram 14% das outras despesas operacionais. 

Conhecidos os itens de maior impacto positivo no lucro líquido em 2013, 
inicia-se agora a análise da performance do Banco em relação ao mercado, restrito aos 
bancos Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e CAIXA.  

O crescimento das contas patrimoniais em 2013 deveu-se principalmente ao 
aumento da Carteira de Crédito, dos Depósitos de Poupança, das Letras de Crédito 
Imobiliário e do Agronegócio, integrantes dos Recursos de Aceites e Emissão de 
Títulos, e das Obrigações por Repasses do País – Instituições Financeiras, tendo em 
vista as maiores variações horizontais e mais relevantes em percentuais da análise 
vertical. 

Contas Patrimoniais com variações mais relevantes – 
em R$ milhões 

∆% BB 
2013-
2012 

Maior ∆% dos 
outros bancos 

Menor ∆% dos 
outros bancos 

Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo  13,8   22,1   3,3  
Operações de Crédito  19,3   38,3   5,9  

Setor Público  126,7   417,5   (19,7) 
Setor Privado  16,0   37,2   5,7  

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo  13,2   21,2   3,5  
Depósitos de Poupança  19,5   27,2   16,9  
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos  74,1   74,1   (16,1) 

Letras de Crédito do Agronegócio – LCA  132,8   -   -  
Letras de Crédito Imobiliário - LCI  4.871,4   -   -  

Obrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais  37,1   37,1   13,0  
CEF  371,2   -   -  

Outras Instituições  1.416,4   -   -  

Fonte: Balanço Patrimonial Resumido do Banco do Brasil Consolidado - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral 
(http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) e demonstrações contábeis dos bancos CAIXA, Itaú, 

Bradesco e Santander 

Nota-se que as Operações de Crédito ao Setor Público tiveram grande salto 
de 2012 para 2013, de 126,7%. Entretanto, conforme abordado em outro item neste 
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Relatório de Auditoria Anual de Contas, foram constatadas divergências de 
classificação de operações como do Setor Público ou do Setor Privado, impactando a 
confiabilidade dessas variações, razão pela qual não foram realizadas análises das 
Operações de Crédito segregadas pelo setor de aplicação. 

Embora tenha sido relevante para o Banco o crescimento das Operações de 
Crédito, houve um banco com variação ainda maior, mas que, ao considerar o estoque 
no final de 2013, incluindo as Operações de Arrendamento Mercantil, em relação aos 
pontos de atendimento, apresentou R$ 6,19 milhões de operações por ponto de 
atendimento, enquanto o Banco do Brasil chegou a R$ 8,3 milhões, conforme tabela a 
seguir.   

Índice BB 
Maior índice dos 

outros bancos 
Menor índice dos 

outros bancos 
Operações de Crédito (em R$ milhões) por Ponto 

de Atendimento 
8,30 11,73 3,80 

Participação das Operações de Crédito = 
(Operações de Crédito / Ativo Total) x 100 

43,06 53,81 30,40 

Operações de Crédito/Depósitos = Operações de 
Crédito / Depósitos  

1,14 1,41 1,14 

Operações de Crédito/Depósitos = Operações de 
Crédito / (Depósitos + PL) 

 1,00   1,17   0,94  

Fonte: Balanço Patrimonial Resumido do Banco do Brasil Consolidado, Demonstração Resumida do Resultado 
Societário - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral (http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) 
e demonstrações contábeis dos bancos CAIXA, Itaú, Bradesco e Santander 

Em termos de crescimento da carteira das Operações de Crédito e da sua 
representatividade do total de ativos, o Banco do Brasil foi o segundo melhor. 

A relação entre a maior aplicação dos recursos, as operações de crédito, e a 
maior fonte, os depósitos, foi a melhor para o Banco do Brasil, já que utiliza outras 
fontes de recursos para aplicar em operações de crédito em proporção menor do que os 
demais. É interessante notar que, ao considerar como fontes os depósitos e os recursos 
próprios, essa relação passa a ser igual a 1,00, na situação em que o Banco não utilizaria 
outras formas de captação para aplicar em operações de crédito, diferentemente dos 
bancos cujo índice foi inferior a 1,00. 

Segundo o Relatório Análise do Desempenho 4˚ Trimestre de 2013, a maior 
fonte de recursos, representando 94% das fontes, foram, nesta ordem, os Depósitos, as 
Letras de Crédito Imobiliário e as do Agronegócio, as Operações Compromissadas com 
Títulos Privados e as Obrigações por Repasses do País. 

Nesse contexto, o Banco do Brasil foi o terceiro em crescimento dos 
Depósitos de Poupança, sendo que os dois outros bancos são privados, os quais, no 
entanto, apresentaram menores percentuais de participação desses depósitos do total do 
Passivo. Um desses bancos apresentou, inclusive, a menor concentração dos Depósitos 
de Poupança do total dos depósitos. 

Índice BB 
Maior índice dos 

outros bancos 
Menor índice dos 

outros bancos 

 Depósitos de Poupança / Passivo Total x 100  10,79   24,42   6,91  

 Depósitos de Poupança / Total dos Depósitos x 100  28,66   58,09   25,03  

 Depósitos de Poupança / Operações de Crédito x 100  25,06   45,38   18,19  

Leverage = Ativo / Patrimônio Líquido 18,05 24,26 7,73 
Relação Capital/Depositantes = Patrimônio Líquido / 

Depósitos x 100 
14,7 46,8 9,8 

Encaixe Voluntário = Disponibilidade/ Depósitos à 
vista 

0,16 0,46 0,16 

Liquidez Imediata =(Disponibilidades + Aplicações 3,20 4,11 2,24 
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Interfinanceiras de Liquidez)/ Depósitos à vista 

Fonte: Balanço Patrimonial Resumido do Banco do Brasil Consolidado, Demonstração Resumida do Resultado 
Societário - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral (http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) 

e demonstrações contábeis dos bancos CAIXA, Itaú, Bradesco e Santander 

Já a relação dos Depósitos de Poupança e a carteira das Operações de 
Crédito foi a segunda pior, mas ficou muito próxima do segundo e do terceiro melhor 
percentual. 

Dos índices sobre estrutura de capital, o Leverage para o Banco do Brasil 
foi o segundo maior, de 18,05, ou seja, o seu Ativo Total é 18 vezes maior que o capital 
próprio investido. Quanto maior essa relação, maior será a proporção dos recursos de 
terceiros. Considerando somente os depósitos, os seus recursos próprios representaram 
somente 14,7% deles, enquanto houve banco com percentual de 46,8.  

Em relação à capacidade financeira imediata do banco em cobrir saques 
contra depósitos à vista, o encaixe voluntário do Banco foi o pior dos índices. 
Considerando, no entanto, as aplicações interfinanceiras de liquidez, passou a ser o 
segundo pior em liquidez. Ademais, há condições de cobrir seus depósitos à vista e 
parte dos depósitos a prazo. Em suas séries históricas, o Banco do Brasil apresentou 
análise distinta, apontando que os ativos de liquidez superaram os passivos de liquidez 
em R$ 178 bilhões. 

Análise da Liquidez 

 
Fonte: Balanço Patrimonial Resumido do Banco do Brasil Consolidado - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral 

(http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) 

Das demais variações de 2012 para 2013 nas contas do Passivo, as dos 
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos e das Obrigações por Repasses do País a 
Instituições Oficiais, impactados principalmente pelo crescimento das LCI e das LCA, 
superaram as dos outros bancos.  

No caso das Obrigações por Repasses do País a Instituições Oficiais, o 
Banco do Brasil esclareceu que “os repasses referentes à Caixa Econômica Federal 
representam o passivo das operações de crédito imobiliário, predominantemente no 
âmbito do Programa “Minha Casa Minha Vida” do Banco do Brasil e das operações 
migradas do extinto Banco Nossa Caixa, contratadas com recursos do FGTS – Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço”. Acrescentou que, enquanto em 2012 foram 
contratadas 7.850 operações do Programa Minha Casa Minha Vida, em 2013 esse 
número aumentou 526%, passando para 49.116 operações. Esse resultado vai ao 
encontro do seu Planejamento Estratégico para o período de 2013 a 2017, de continuar 
com negócios de forte apelo social. 

Quanto aos repasses a Outras Instituições, o mais relevante refere-se ao 
Suprimento Especial – Poupança Rural e, segundo o gestor, “o valor é decorrente de 
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deficiência de aplicação de recursos relativos às exigibilidades rurais da Safra 
2012/2013”, e serão recolhidos ao Banco Central do Brasil. 

Quanto às contas de resultado, encontram-se destacadas na tabela a seguir as 
que mais variaram de 2012 para 2013, dada a sua relevância no total das receitas da 
intermediação financeira.  

Contas de Resultado com variações mais relevantes - 
em R$ milhões 

∆% BB 2013-
2012 

Maior ∆% 
dos outros 

bancos 

Menor ∆% 
dos outros 

bancos 

Receitas da Intermediação Financeira  9,7   25,6   (8,8) 

     Operações de Crédito  7,1   35,2   (2,7) 

     Resultado de Operações com TVM  8,3   25,5   (16,5) 

Despesas da Intermediação Financeira  14,6   30,5   (1,4) 

     Operações de Captação no Mercado  8,6   29,3   2,9  

     Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses  51,6   98,7   15,8  

     Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  15,9   19,7   (22,4) 

Resultado Bruto da Intermediação Financeira  (2,5)  13,7   (26,0) 

Outras Receitas/Despesas Operacionais (devedor)  15,2   15,2   (20,7) 

     Receitas de Prestação de Serviços  15,7   16,8   13,3  
     Resultado de Particip. em Coligadas e Controladas  129,7   1.769,2   (71,0) 
     Res. de Op. com Seguros, Previdência e Capitalização  37,5   314,6   18,0  
     Outras Receitas Operacionais  (6,3)  243,7   (14,3) 

     Despesas de Pessoal  11,2   17,8   (0,6) 

     Outras Despesas Administrativas  5,9   12,3   5,1  

Resultado Operacional  (15,1)  21,3   (84,3) 

Resultado Não Operacional  741,0   741,0   (148,5) 

Lucro Líquido  29,1   29,1   (22,7) 

Fonte: Demonstração Resumida do Resultado Societário - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral 
(http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) e demonstrações contábeis dos bancos CAIXA, Itaú, 

Bradesco e Santander 

Em comparação com os outros bancos, o destaque foi o crescimento do 
lucro e do resultado não operacional, mas, por outro lado, também obteve o maior 
crescimento do grupo Outras Despesas Operacionais, o qual inclui principalmente as de 
Pessoal e as outras Despesas Administrativas. 

Cabe informar que, dentre as receitas da intermediação financeira 
destacadas nessa tabela, não foi incluída para comparação com o mercado, tampouco 
analisada, a variação negativa do Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos, 
devido à impossibilidade de sua vinculação às eventuais operações com função de 
hedge. 

A maioria dos bancos privados apresentaram redução de 2012 para 2013 nas 
receitas de intermediação financeira. No entanto, mostraram uma capacidade maior dos 
ativos de geração de receitas, conforme o índice de lucratividade dos ativos na tabela a 
seguir. 

Índice BB 
Maior índice dos 

outros bancos 
Menor índice dos 

outros bancos 
Lucratividade dos Ativos = Receitas de Intermediação 

Financeira /Ativo Total x 100 
 8,64   11,60   8,49  

Retorno das Operações de Crédito = Receitas 
Financeiras de Op. de Crédito /Op.Crédito x 100 

13,25 21,45 10,07 

Fonte: Balanço Patrimonial Resumido do Banco do Brasil Consolidado, Demonstração Resumida do Resultado 
Societário - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral (http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) 
e demonstrações contábeis dos bancos CAIXA, Itaú, Bradesco e Santander 
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Da mesma forma, a maioria dos bancos privados apresentaram uma queda 
nas receitas de Operações de Crédito, mesmo tendo aumentado o estoque dessas 
operações. Apesar disso, em termos de percentual das Operações de Crédito que 
retornaram como receitas, os bancos privados tiveram desempenho melhor do que o 
Banco do Brasil, que ficou com o segundo pior índice. 

Quanto às despesas da Intermediação Financeira, o Banco do Brasil 
apresentou um crescimento muito maior do que os dos bancos privados. As de maior 
materialidade foram as despesas com Operações de Captação no Mercado, cuja variação 
de 2012 para 2013, do Banco do Brasil foi a 3˚ maior. 

Todavia, ao relacionar as despesas com Operações de Captação no Mercado 
com a conta passiva de maior materialidade, os Depósitos a Prazo, o Banco do Brasil 
obteve o menor custo de captação.  

Índice BB 
Maior índice 

dos outros 
bancos 

Menor índice 
dos outros 

bancos 
Custo de Captação = Despesas com Operações de Captação 

de Mercado /Depósitos a Prazo 
0,23 0,40 0,23 

Despesas com Captação e Empréstimos / Depósitos, 
Captações no Mercado Aberto, Recursos de Aceites e 

Emissão de Títulos e Obrigações por Empréstimos e Repasses 
 7,08   8,55   6,57  

Despesas com Operações de Empréstimos, Cessões e 
Repasses / Obrigações por Empréstimos e Repasses 

 0,11   2,81   0,05  

Fonte: Balanço Patrimonial Resumido do Banco do Brasil Consolidado, Demonstração Resumida do Resultado 
Societário - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral (http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) 

e demonstrações contábeis dos bancos CAIXA, Itaú, Bradesco e Santander 

Considerando as Despesas com Operações de Captação no Mercado e com 
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses em relação ao total de Depósitos, das 
Captações no Mercado Aberto, dos Recursos de Aceites e Emissão de Títulos e das 
Obrigações por Empréstimos e Repasses, o Banco do Brasil foi o segundo melhor custo.  

Já as despesas com empréstimos, cessões e repasses em relação ao saldo da 
conta patrimonial dessas obrigações geraram o segundo pior índice para o Banco do 
Brasil, ou seja, para cada R$ 1,00 de empréstimo tomado houve um maior volume de 
despesas. Ao se comparar com o banco privado cuja variação horizontal dessas despesas 
ficou mais próxima aos 51,6% do Banco, observa-se que o Banco do Brasil conseguiu 
aumentar as Obrigações por Empréstimos e Repasses proporcionalmente mais do que o 
aumento das respectivas despesas.    

Quanto às despesas com Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, a 
análise do seu crescimento foi tratada mais adiante juntamente com os índices de 
inadimplência. 

Os índices referentes à eficiência e cobertura de despesas encontram-se 
relacionados na tabela a seguir. 

Índice BB 

Maior 
índice dos 

outros 
bancos 

Menor 
índice dos 

outros 
bancos 

Índice de Eficiência Operacional = (Despesas de Pessoal + 
Outras Desp. Administrativas) / (RIF sem PCLD + RPS + REP 

+ Resultado com Seg., Prev. e Cap. + Outras Receitas e 
Despesas Operacionais) x 100 

65,0 88,9 59,3 

= (Despesas de Pessoal + Outras Desp. Administrativas) / 
Resultado Bruto da Intermediação Financeira x 100 

121,0 133,1 96,5 

= (Despesas de Pessoal + Outras Desp. Administrativas) / 
(Resultado Bruto de Intermediação + Receitas de Prestação de 

Serviços) x 100 
76,4 82,3 62,9 
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= Despesas de Pessoal / Resultado Bruto da Intermediação 
Financeira x 100 

63,9 82,9 40,7 

= Outras Despesas Administrativas / Resultado Bruto da 
Intermediação Financeira x 100 

57,1 83,0 47,9 

= Receitas de Prestação de Serviços /despesas de pessoal 0,91 1,24 0,85 

Fonte: Balanço Patrimonial Resumido do Banco do Brasil Consolidado, Demonstração Resumida do Resultado 
Societário - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral (http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) 

e demonstrações contábeis dos bancos CAIXA, Itaú, Bradesco e Santander 

O índice de Eficiência Operacional fornece o percentual de participação das 
despesas administrativas e de pessoal no total das receitas. Assim, quanto menor, mais 
eficiente terá sido o banco. 

O do Banco do Brasil foi o segundo melhor dentre os dos demais bancos. 
No seu Relatório de Desempenho, foram utilizados os dados da Demonstração de 
Resultado com Realocações e esse índice foi de 44,4%, e continuou sendo o segundo. 
Considerando os índices ajustados, o banco menos eficiente operacionalmente teve o 
índice de 60,3%, enquanto o mais eficiente foi o de 42,1%. Cabe ressaltar que não 
foram verificadas as metodologias de cálculo desses índices divulgados, podendo haver 
diferenças que prejudicam a comparação. 

Para o Banco do Brasil, o índice de eficiência ficou abaixo da meta 
principalmente por causa das despesas decorrentes da venda de ações da BB Seguridade 
e da provisão adicional para demandas contingentes.  

A correlação dos índices de eficiência operacional do Banco do Brasil, 
divulgados nos seus Relatórios de Desempenho de 2010 a 2013 possibilitou visualizar o 
mesmo comportamento do Lucro Líquido Ajustado, que vem sofrendo uma queda desde 
2012, quando a eficiência começou a reduzir mais.  

Índice de Eficiência Operacional acumulada em 12 meses do 
Relatório de Desempenho 

2010 2011 2012 2013 

42,6 42,9 43,2 44,4 

Fonte: Análise do Desempenho 4˚ Trimestre de 2011, 2012 e 2013. 

Os demais índices permitiram concluir que, mesmo com um montante de 
despesas de pessoal que não é coberto somente pelas receitas de prestação de serviços e 
com o segundo pior índice de participação das despesas de pessoal no Resultado Bruto 
da Intermediação Financeira, o Banco do Brasil conseguiu alcançar um índice de 
participação das outras despesas administrativas no Resultado Bruto da Intermediação 
Financeira próximo aos dos concorrentes privados, o que reflete seus esforços da busca 
pela eficiência operacional. 

Em termos de resultados, de 2012 para 2013, tanto o Resultado Bruto da 
Intermediação Financeira quanto o Resultado Operacional diminuíram. Embora estejam 
dentro do intervalo do comportamento do mercado, a variação deste último foi a 
segunda pior. 

Entretanto, o índice de lucratividade das receitas, que traz o percentual das 
receitas da Intermediação Financeira que gerou o Resultado Operacional do Banco, foi 
o terceiro melhor.  

Índice BB 
Maior índice dos 

outros bancos 
Menor índice dos 

outros bancos 

Lucratividade das Receitas = Resultado 
Operacional/Receitas de Intermediação Financeira x 

100 
13,0   21,1   0,7  

Rentabilidade Patrimonial = Lucro Líquido / 
Patrimônio Líquido x 100 

21,8 21,8 3,4 

Rentabilidade do Ativo (ROA) = Lucro Líquido / Ativo 
Total x100 

1,2 1,4 0,4 
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Lucro Líquido Ajustado/Patrimônio Líquido x 100 14,3   19,5   9,1  

Fonte: Balanço Patrimonial Resumido do Banco do Brasil Consolidado, Demonstração Resumida do Resultado 
Societário - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral (http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) 

e demonstrações contábeis dos bancos CAIXA, Itaú, Bradesco e Santander 

Assim, a queda do resultado operacional foi impactada principalmente pelo 
aumento das outras despesas operacionais, enquanto o mais expressivo aumento do 
Lucro Líquido foi ocasionado pelo grande aumento do Resultado Não Operacional. 
Com isso, a rentabilidade do patrimônio líquido do Banco foi a maior dentre os bancos 
comparados.  

Comparando os índices divulgados pelos bancos, em que foi utilizado o 
patrimônio líquido médio anualizado, o Banco do Brasil continua liderando, com 22,9% 
de retorno. Em relação ao total dos ativos, a rentabilidade foi de 1,2%, e, devido ao 
montante de R$ 1,3 trilhão em ativos, o maior dentre os comparados, essa rentabilidade 
foi a terceira maior. Ao se excluírem os efeitos dos itens extraordinários, a rentabilidade 
passa a ser de 14,3% e o Banco passa a ocupar a terceira posição.  

Os dados da Demonstração do Resultado com Realocações do Banco 
Consolidado, divulgada pelo Banco do Brasil em seu Portal, permite uma visão 
gerencial dos resultados, segregada principalmente em Margem Financeira Líquida, 
Margem de Contribuição, Resultado Comercial e Resultado Operacional. 

A Margem Financeira Líquida é o resultado de todas as receitas e despesas 
com característica de intermediação financeira, deduzido das despesas com Provisão 
para Créditos de Liquidação Duvidosa. Para a Margem de Contribuição, são somadas à 
Margem Financeira Líquida as rendas de prestação de serviços, de tarifas e o resultado, 
sem característica de intermediação financeira, com Seguros, Previdência e 
Capitalização, líquidos das despesas tributárias sobre o faturamento. Acrescentando as 
despesas de pessoal, as outras administrativas e as outras tributárias, chega-se ao 
Resultado Comercial. Por fim, ao deduzirem deste resultado as despesas com provisões 
de demandas cíveis e trabalhistas e as outras despesas operacionais, e ao somarem o 
resultado de participação em coligadas e controladas e as outras receitas operacionais, 
tem-se o Resultado Operacional.  

A representação gráfica da evolução desses resultados foi inserida a seguir 
para se visualizar a performance operacional do Banco ao longo dos anos. 

Evolução dos resultados  

 
Fonte: Demonstração do Resultado com Realocações - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral 

(http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) 

Iniciando a análise com a Margem de Contribuição, que não considera ainda 
as despesas administrativas, verificou-se um crescimento mais elevado do final de 2006 
para o de 2009, uma menor inclinação da curva em 2010, ou seja, menor variação da 
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margem de contribuição, e, do início de 2011 para 2013, um crescimento, embora não 
tão expressivo quanto o do final de 2006 a 2009. 

O maior distanciamento entre as curvas da Margem de Contribuição e a 
Margem Financeira Líquida revela o maior volume das receitas com prestação de 
serviços e tarifas, enquanto a área entre as curvas Margem de Contribuição e Resultado 
Comercial representa, em sua maior parte, o volume de despesas de pessoal e 
administrativas, o qual interfere diretamente no índice de eficiência. 

O comportamento da curva do Resultado Comercial acompanhou o da 
Margem de Contribuição até final de 2010, a partir do qual a variação não foi na mesma 
proporção. Já o Resultado Operacional começou a diminuir a partir de 2012, 
principalmente pela elevação das outras despesas operacionais, confirmando, pois, os 
resultados das análises horizontais e verticais, complementadas pelos índices. 

As análises a respeito dos resultados com as Operações de Crédito ainda não 
são conclusivas, pois dependem das análises sobre a qualidade da Carteira de Crédito e 
do comportamento da Inadimplência.  

Nesse contexto, cabe destacar que houve constatações da Auditoria Interna 
do Banco do Brasil relacionadas a fatores que podem afetar a qualidade da carteira de 
crédito. Segundo o seu acompanhamento, providências já estão sendo implementadas 
para aprimorar os controles internos e evitar novas ocorrências. 

Embora tenha ocorrido para todos os bancos um crescimento no estoque de 
operações de crédito, conforme já visto, as despesas de Provisão para Créditos de 
Liquidação Duvidosa diminuíram de 2012 para 2013 para os bancos privados.    

No entanto, o índice da participação dessas despesas no estoque das 
Operações de Crédito em 2013, não deduzido da conta patrimonial de PCLD, foi o 
segundo melhor em comparação com os outros bancos.  

Índice BB 
Maior índice dos outros 

bancos 
Menor índice dos outros 

bancos 
Despesas PCLD / Operações de 

Crédito x 100 
 2,8   7,2   1,9 

Fonte: Balanço Patrimonial Resumido do Banco do Brasil Consolidado, Demonstração Resumida do Resultado 
Societário - Séries Históricas 4T13 - Fluxo Trimestral (http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) 
e demonstrações contábeis dos bancos CAIXA, Itaú, Bradesco e Santander 

Em complemento, uma vez que as análises sobre a qualidade do crédito 
realizadas pelo Banco do Brasil e divulgadas no Relatório Análise do Desempenho 4˚ 
Trimestre de 2013 foram bastante completas, optou-se por aplicar os índices utilizados 
nessas análises dos dados do Banco Consolidado para o Banco Múltiplo, mas em um 
intervalo menor de tempo. 

Para isso, considerou-se como parâmetro a carteira de crédito classificada, 
que inclui as operações de crédito em si. Vale citar que, quando somadas as operações 
com Títulos e Valores Mobiliários Privados e as Garantias, tem-se a carteira de crédito 
ampliada. 

Risco Médio da Carteira de Crédito Classificada = saldo da provisão 
requerida / total da carteira de crédito classificada  

2013 2012 

BB Múltiplo 3,37 3,65 
BB Consolidado 3,56 3,81 

SFN 4,97 5,50 
Percentual do índice do BB Múltiplo em relação ao do BB Consolidado 94,79 95,90 

Fonte: Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2013 n˚ 10-e, e Relatório Análise do Desempenho 4˚ 
Trimestre de 2013(http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) 
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O risco médio da carteira de crédito do BB Múltiplo distanciou-se do risco 
do Consolidado em 2013, aumentando assim a diferença com o parâmetro utilizado, o 
do Sistema Financeiro Nacional. 

 

Índice de Cobertura da Carteira de Crédito Classificada = (PCLD 
Requerida + Adicional) / Operações vencidas há mais de 90 dias  

  2013     2012   

 BB Múltiplo  191,51% 215,06% 
 BB Consolidado  191,65% 196,46% 

 SFN  165,59% 148,74% 

Fonte: Planilha encaminhada pelo Banco do Brasil e Relatório Análise do Desempenho 4˚ Trimestre de 2013 
(http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) 

Embora a cobertura da carteira de crédito classificada pela PCLD do Banco 
Múltiplo seja inferior à do Consolidado, ela continua superior à do SFN. A queda na 
cobertura de 2012 para 2013 deveu-se ao maior crescimento das operações de crédito 
vencidas há mais de 90 dias em relação ao aumento da PCLD. 

Índice de Cobertura da Carteira de Crédito Classificada pela PCLD Requerida  
= PCLD Requerida / Operações vencidas há mais de 90 dias 

Tipo 
de 

Pessoa 

Faixa de 
Faturamento 

Cobertura da 
Carteira 2013 

Cobertura da 
Carteira 

2012 

∆% PCLD 
requerida  

2012-2013 

∆% Operações Vencidas + 
90 dias  

2012-2013 
PF -- 233,04% 257,94% 10,7% 22,5% 

PJ 

Até 1 Milhão 135,27% 143,37% -3,3% 2,5% 
De 1 a 5 Milhões 110,87% 119,68% 35,1% 45,8% 

Maior que 5 
Milhões 

165,43% 195,99% 6,2% 25,8% 

Total 180,75% 204,10% 11,6% 26,0% 

Fonte: Planilha encaminhada pelo Banco do Brasil  

Ao considerar somente a PCLD Requerida, por pessoa física e jurídica e por 
faixa de faturamento, verificou-se também uma diminuição da cobertura das operações 
vencidas há mais de 90 dias de 2012 para 2013. A maior cobertura está no segmento de 
pessoa física, seguida do segmento de pessoa jurídica com faturamento acima de R$ 5 
milhões.  

O comportamento das operações vencidas há mais de 90 dias e da PCLD 
Requerida, de 2012 para 2013, não seguiu a mesma lógica e proporção entre os 
segmentos e faixa de faturamento, já que as operações vencidas PF cresceram 22,5% e a 
PCLD requerida, 10,7%, e para pessoa jurídica com faturamento acima de R$ 5 
milhões, apesar do crescimento superior de operações vencidas, de 25,8%, a PCLD 
variou menos, 6,2%. A respeito disso, o gestor apresentou os seguintes esclarecimentos: 

  “Em julho/2013 e agosto/2013, foram implementados ajustes nos critérios e 
parâmetros da metodologia de classificação de risco de operações para clientes com 
endividamento superior a R$ 50 mil. Os ajustes promovidos foram realizados em 
função do comportamento da carteira de crédito e dos índices de provisão de crédito e 
de inadimplência, além do índice de cobertura da inadimplência 90 dias, resultando em 
melhoria de risco de diversas operações e consequente redução de PCLD no período. 
Cabe ressaltar que a melhoria no nível de risco dessas operações abrangeu todas as 
operações em normalidade da carteira do Banco. 

Além disso, a PCLD no segmento PF, para os períodos 3T13 e 4T13, foi 
impactada pelo prazo final para a formalização de renegociação das operações de 
crédito rural, no âmbito do Pronaf, abrangidas pela Resolução CMN 4.028/4.218. 
Dessa forma, os clientes abrangidos por essas Resoluções que não efetuaram a 
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composição das dívidas tiveram o risco das operações pioradas e consequente reforço 
de PCLD em função do atraso.” 

Por outro lado, as operações vencidas de pessoas jurídicas de até R$ 1 
milhão de faturamento cresceram apenas 2,5% e a PCLD requerida decresceu. Isso 
deveu-se, segundo o gestor, também aos ajustes nos critérios e parâmetros da 
metodologia de classificação de risco de operações para clientes com endividamento 
superior a R$ 50 mil. 

O maior crescimento da provisão e das operações vencidas ocorreu no 
segmento de pessoa jurídica com faturamento entre R$ 1 milhão a R$ 5 milhões, 
respectivamente, de 35,1% e de 45,8%. 

O comportamento das operações vencidas há mais de 90 dias tem a seguinte 
representação gráfica: 

 
Fonte: Planilha encaminhada pelo Banco do Brasil 

 

Índice de Inadimplência  
= Operações Vencidas há mais de 90dias / Carteira de Crédito Classificada 

Tipo 
Pessoa 

Faixa Faturamento 2013 2012 
∆% Carteira de 

Crédito Classificada 
2012-2013 

Participação % no total 
da Carteira de Crédito 

Classificada 
PF -- 2,00% 1,97% 20,76%  42,17%  

PJ 
Até 1 Milhão 3,39% 4,08% 23,42%  4,40% 

De 1 a 5 Milhões 5,42% 4,58% 23,36%  8,13%  
Maior que 5 Milhões 0,94% 0,91% 20,69%  45,30%  

BB Múltiplo 1,86% 1,79% 21,05% 100,00% 
BB Consolidado 1,98% 2,05% - - 

SFN 3,00% 3,70% - - 

Fonte: Planilha encaminhada pelo Banco do Brasil e Relatório Análise do Desempenho 4˚ Trimestre de 2013 
(http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) 

Enquanto houve uma queda no índice de inadimplência do SFN e do 
Consolidado, o do Banco Múltiplo aumentou de 2012 para 2013, visto que o 
crescimento das operações vencidas há mais de 90 dias superou o crescimento da 
carteira de crédito classificada. Esse fato ocorreu principalmente pelo aumento da 
inadimplência Pessoa Jurídica nas faixas de faturamento de R$ 1 milhão a R$ 5 milhões 
e maior que R$ 5 milhões, cujas carteiras de crédito classificadas representaram, 
respectivamente, 8,13% e 45,3% do total da carteira.  

Sobre essa diferença de comportamento, queda para o Consolidado e 
aumento para o Múltiplo, o gestor esclareceu que “a diferença apresentada entre o 
Icred90 do Banco Múltiplo no período de 2012 para 2013 com relação ao mesmo 
índice do Banco Consolidado é impactada pela queda da inadimplência do Banco 
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Votorantim no período em análise. Como a carteira de crédito do Banco Votorantim 
possui representatividade no Banco Consolidado, com a queda de 6,99% para 6,39% 
de 2012 para 2013 no icred90 do B.V., justifica a variação dos valores de 
inadimplência apresentados entre o Banco Múltiplo e Consolidado”. 

 
Fonte: Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2013 n˚ 10-e 

Não obstante a inadimplência ter aumentado, houve expressiva alteração na 
composição da Carteira de Crédito segregada por nível de risco, o que afetou 
diretamente na PCLD Requerida, já que cada nível de risco tem um percentual de 
provisão obrigatória. De 2012 para 2013, o volume de operações de créditos 
classificadas como Risco AA tornou-se superior ao seu dobro, enquanto o montante das 
classificadas com risco A, B, C e D sofreu redução. A partir do risco D, as operações 
possuem representatividade muito baixa, razão pela qual não foi possível as visualizar 
no gráfico. Esse movimento, segundo o gestor, deveu-se aos “ajustes nos critérios e 
parâmetros da metodologia de classificação de risco de operações para clientes com 
endividamento superior a R$ 50 mil, um grande montante de operações classificadas no 
nível de risco A e B migraram para o risco AA no período em questão”. 

Outra informação relevante para a análise da inadimplência são as baixas de 
crédito como prejuízo. Das baixas ocorridas nos exercícios de 2011 a 2013, as 
referentes ao segmento Pessoa Jurídica destacaram-se pelo crescimento de 40,5% de 
2012 para 2013, face aos 11,0% de 2011 para 2012. 

Comportamento das baixas de crédito como prejuízo  
referentes à Carteira de Crédito Classificada Pessoa Jurídica – em R$ milhões 

Faixa Faturamento 2013 
∆% 

2012-
2013 

Participação% 
em 2013 

2012 
∆% 

2011-
2012 

2011 

Até 1 Milhão 1.042,16 -4,1 17,3 1.086,64 -26,9 1.486,78 
De 1 a 5 Milhões 2.293,53 29,5 38,1 1.770,64 20,0 1.475,78 

Maior que 5 Milhões  2.680,24 88,2 44,6 1.424,09 59,2 894,66 
Total do Segmento PJ 6.015,93 40,5 100,0 4.281,37 11,0 3.857,22 

Fonte: Planilha Comportamento trimestral em 2011,2012 e 2013 das baixas de crédito como prejuízo referentes à 
Carteira de Crédito Classificada Pessoa Jurídica, encaminhada pelo Banco do Brasil 

Detalhadas por faixa de faturamento, as baixas de crédito como prejuízo 
cresceram 88,2% na faixa mais representativa, de faturamento maior que R$ 5 milhões, 
e 29,5% na segunda mais representativa, de faturamento de R$ 1 milhão a R$ 5 
milhões. Os produtos que mais contribuíram para esse aumento de prejuízos com as 
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operações com pessoa jurídica encontram-se destacados na tabela a seguir, e foram 
selecionados tendo em vista o aumento para 2013 e seu volume. 

Comportamento das baixas de crédito como prejuízo por produto e faixa de faturamento 
referentes à Carteira de Crédito Classificada Pessoa Jurídica – em R$ mil 

 
Faixa 

Fatura
mento 

Produto 2013 
∆% 

2012-
2013 

2012 
∆% 

2011-
2012 

2011 

De 1 a 5 
Milhões 

GIRO 696.051,56 30,4 533.652,20 15,9 460.508,16 
GIRO RAPIDO 348.527,88 12,8 309.089,29 9,8 281.454,44 

CARTAO DE CREDITO 273.341,12 85,8 147.111,68 133,0 63.141,69 
REESCALONAMENTO DE 

DIVIDAS 87.065,71 121,8 39.253,62 -20,8 49.545,56 

FUNDOS DE 
DESENVOLVIMENTO 46.305,23 70,7 27.127,29 -35,7 42.213,24 

FINAME 31.114,79 34,8 23.073,79 60,8 14.352,08 
FCO RURAL 9.879,95 100,0 - -100,0 204,97 

CREDITO EMPRESA 9.080,84 786,9 1.023,86 - - 
BNDES 6.236,13 1.602,3 366,34 -90,1 3.716,80 

De 1 a 5 Milhões Total 2.293.532,92 29,5 1.770.640,86 20,0 1.475.780,47 

Maior 
que 5 

Milhões 

GIRO 1.118.385,72 154,8 438.848,57 201,9 145.366,37 
REESTRUTURACAO DE 
ATIVOS DE MERCADO 480.360,93 72,2 278.950,63 2,8 271.451,36 

OUTRAS APLICACOES 
RECURSOS DE CONTA 

PROPRIA 
252.613,31 93,7 130.435,91 114,6 60.769,24 

DESCONTO DE TITULOS 189.365,24 67,6 112.977,91 27,8 88.432,65 
CARTAO DE CREDITO 87.134,40 152,4 34.525,30 136,6 14.589,64 

CONTRATO DE CAMBIO 18.454,97 935,7 1.781,85 326,6 417,66 
DESCONTO DE NOTA 
PROMISSORIA RURAL 15.783,78 1.763,8 846,88 - - 

Maior que 5 Milhões Total 2.680.241,99 88,2 1.424.089,38 59,2 894.658,22 
Total do Segmento PJ 6.015.932,64 40,5 4.281.368,57 11,0 3.857.219,91 

Fonte: Planilha Comportamento trimestral em 2011,2012 e 2013 das baixas de crédito como prejuízo referentes à 
Carteira de Crédito Classificada Pessoa Jurídica, encaminhada pelo Banco do Brasil 

Os produtos com maior crescimento das baixas de crédito como prejuízo no 
segmento de pessoa jurídica de faturamento acima de R$ 1 milhão, destacados pelo 
volume, foram o Giro, Cartão de Crédito, o Reescalonamento de Dívidas e 
Reestruturação de Ativos. 

Para cada uma das faixas de faturamento, calculou-se, para os trimestres de 
2013, o indicador New NPL/Carteira de Crédito, utilizado pelo Banco do Brasil no 
Relatório Análise do Desempenho 4˚ Trimestre de 2013, para o Banco Consolidado e 
para a análise da tendência da futura inadimplência.  

NPL - Nonperforming Loan pode ser traduzido como créditos de liquidação 
duvidosa e é a razão entre o volume de empréstimos vencidos sobre o total de créditos. 
O New NPL, ou novo NPL, considera, além da variação das operações de crédito 
vencidas há mais de 90 dias, as baixas de crédito como prejuízo. 

Com esse indicador é possível visualizar qual foi o real impacto da 
inadimplência na carteira de crédito classificada, por meio da fórmula: (variação 
trimestral das operações de crédito vencidas há mais de 90 dias + baixas de crédito 
como prejuízo no trimestre) / estoque da carteira de crédito classificada do trimestre 
anterior. 
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Fonte: Planilha encaminhada pelo Banco do Brasil e Relatório Análise do Desempenho 4˚ Trimestre de 2013 

(http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) 

Esse indicador revelou que na faixa de faturamento de R$ 1 milhão a R$ 5 
milhões, na qual já se haviam apontados o maior índice de inadimplência (5,42%) e 
maior crescimento da PCLD Requerida (35,1%), houve, proporcionalmente à carteira de 
crédito, o maior volume de baixas de crédito para prejuízo e crescimento das operações 
vencidas há mais de 90 dias de forma, embora o maior crescimento de 2012 para 2013 
de baixas para prejuízo havia ocorrido na faixa acima dos R$ 5 milhões.  

O comportamento desse índice para o Banco do Brasil Consolidado está 
demonstrado na figura a seguir, extraída do Relatório Análise do Desempenho 4˚ 
Trimestre de 2013. Nota-se que em 2013 o comportamento dos índices do Banco 
Múltiplo do segmento pessoa jurídica nas faixas de faturamento de até R$ 1 milhão e de 
R$ 1 milhão a R$ 5 milhões foram piores do que o índice do Consolidado. 

 
Fonte: Relatório Análise do Desempenho 4˚ Trimestre de 2013 
(http://www.bb.com.br/portalbb/page206,136,145,0,0,1,8.bb) 

 Além dessa análise sobre o segmento e faixa de faturamento que mais 
contribuíram para o aumento da inadimplência, também para o Banco do Brasil - Banco 
Múltiplo realizou-se a comparação dos saldos contas patrimoniais e de resultado com 
anos anteriores e sua contribuição para o Consolidado. O comportamento dos resultados 
foi bastante diferente em 2013 do que foi relatado no último Relatório de Auditoria de 
Contas, a saber: o destaque para aumento no resultado de intermediação financeira, a 
queda do resultado operacional em virtude do aumento das outras despesas operacionais 
em 2012 e o menor crescimento anual do lucro líquido.  
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Embora em 2013 as receitas com intermediação financeira tenham crescido 
um pouco mais, as despesas respectivas também variaram mais, o que provocou um 
resultado bruto de intermediação financeira menor do que ano anterior. Isso também 
ocasionou uma queda no resultado operacional, apesar de as outras despesas 
operacionais terem crescido menos do que de 2011 para 2012. Não obstante isso, o 
Banco Múltiplo apresentou o maior lucro líquido desde 2009 e a maior variação anual, 
devido ao desempenho não operacional com os itens extraordinários, já mencionados 
anteriormente. 

Com base nos resultados das análises feitas com os dados do Banco do 
Brasil Consolidado, em especial a queda, desde 2012, do lucro líquido ajustado, sem 
considerar os efeitos dos itens não recorrentes, e o maior crescimento das outras 
despesas operacionais em comparação com a CAIXA, o Itaú, o Bradesco e o Santander, 
o foco de análise dos dados do Banco Múltiplo foram o grupo Outras Receitas/Despesas 
Operacionais, de forma restrita à análise das maiores variações de 2012 para 2013 e de 
aumento em relação às contas do Banco Consolidado.  

Das contas com maiores percentuais de aumento, foi solicitado o seu 
detalhamento com o escopo restrito a verificar as rubricas que mais contribuíram e a 
analisar as descrições, em especial, das contas Outras, das receitas e despesas. Quanto à 
classificação, não foram encontradas impropriedades.  

Em relação às respostas às questões aqui propostas para o alcance dos 
objetivos dos trabalhos de auditoria, pode-se concluir que, no contexto em que seus 
principais concorrentes privados tiveram queda nas receitas de intermediação financeira 
e apresentaram resultados muito distantes um dos outros, a performance do Banco do 
Brasil destacou-se pelo aumento desse tipo de receita, além dos melhores números em 
rentabilidade e lucro líquido, em volume e crescimento. 

Embora o maior impacto positivo no seu resultado tenha sido um item 
extraordinário: a estratégia de abertura de capital da BB Seguridade, a gestão dos 
recursos pelo Banco do Brasil, para chegar ao seu R$ 1,3 trilhão em ativos, diferenciou-
se pela expansão da carteira de crédito, com qualidade e controle da inadimplência, pelo 
custo de captação das principais fontes, embora na intermediação financeira o aumento 
das despesas tenha superado o aumento das receitas, e pelo controle das outras despesas 
administrativas, o que ocasionou o segundo melhor índice de eficiência dentre os 
bancos: Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e CAIXA. 

Por outro lado, maior impacto negativo no seu resultado foi a queda do seu 
desempenho operacional, excluídos os efeitos dos itens extraordinários, em 2013, o que 
já havia ocorrido em 2012, principalmente pelo crescimento das Outras Despesas 
Operacionais, a maior variação anual dentre os outros bancos comparados. 

  
##/Fato## 

3 CONTROLES DA GESTÃO                           

3.1 CONTROLES INTERNOS                             

3.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 “Informações suprimidas por solicitação da unidade auditada, em função de 
sigilo, na forma da lei”. ##/Fato## 

 



 Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

   

Parecer: 201407629 
Processo: 20140000523 

Unidade Auditada: BANCO DO BRASIL S/A 
Ministério Supervisor: Ministério da Fazenda- MF 

Município/UF: Brasília - DF 
Exercício: 2013 

  
 
 
1.  Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2013 pelos 
responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução 
Normativa TCU nº 63/2010. 

2.     Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido 
no Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em atendimento à 
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os 
resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a 
gestão da unidade auditada. 

 
3.   Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407629, proponho que o encaminhamento das 
contas dos responsáveis referidos no art. 10 da IN TCU nº 63/2010 constantes das folhas 003 e 
036 do processo, seja pela regularidade.  
  

 

Brasília/DF, 11 de Setembro de 2014. 
 
 

_____________________________________________________________ 
Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária I 

 
 

 

 

 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 

Parecer: 201407629 
Processo: 20140000523 

Unidade Auditada: BANCO DO BRASIL S/A 
Ministério Supervisor: Ministério da Fazenda- MF 

Município/UF: Brasília - DF 
Exercício: 2013 

Autoridade Supervisora: Guido Mantega – Ministro de Estado da Fazenda 
 

  Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da CGU quanto 

ao processo de contas do exercício da Unidade acima referida, expresso opinião acerca dos 

atos de gestão referente ao exercício de 2013, a partir dos principais registros e 

recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

2.  O Banco do Brasil é uma sociedade anônima aberta, de economia mista, 

organizado na forma de banco múltiplo. Atua como instrumento de execução da política 

creditícia e financeira do Governo Federal, e tem como missão “ser um banco competitivo e 

rentável, promover o desenvolvimento sustentável do Brasil e cumprir sua função pública 

com eficiência”. 

3.  A gestão dos recursos alcançou, em 2013, R$ 1,3 trilhão de ativos e gerou 

lucro líquido de R$ 15,8 bilhões. Tal desempenho, em especial, pela estratégia de abertura 

de capital da BB Seguridade, pela expansão da carteira de crédito, com qualidade em 

relação aos níveis de risco, e pelo controle da inadimplência, do custo de captação das 

principais fontes e das despesas administrativas. 

4.  A partir de sua missão, da responsabilidade institucional do Banco do Brasil 

de desempenhar também o papel de agente executor de políticas públicas governamentais e 

da relevância da melhoria das práticas em governança corporativas, esta auditoria examinou 

tanto aspectos financeiros quanto sociais, além da consonância das ações com o previsto no 

Planejamento Estratégico. 



5.  Verificou-se que o Banco do Brasil empenhou-se para promover o 

aperfeiçoamento das práticas de governança, de modo a equilibrar as demandas públicas 

determinadas pelo controlador público a que está sujeito com as demandas privadas próprias 

a um banco comercial/múltiplo. 

6.  Não obstante, foram recomendadas medidas para que a Instituição avaliasse a 

pertinência de implementações no âmbito do Conselho de Administração do Banco, por 

meio da instituição de comitê específico de assessoramento ao Conselho, visando à melhoria 

da qualidade e eficiência das reuniões no tocante às questões relativas aos riscos, à educação 

continuada, ao agendamento prévio de assuntos e à inclusão, em caráter multianual, de 

agentes externos para avaliações das atividades do Conselho. 

7.  No que toca às Demonstrações Contábeis, os resultados das análises 

demonstraram que o Banco alcançou os objetivos estratégicos relacionados à melhoria de 

eficiência, produtividade e qualidade do crédito. 

8.  Da análise dos principais Títulos e Valores Mobiliários, verificou-se a 

aderência dos valores divulgados nos Demonstrativos Contábeis com os efetivamente 

registrados pelo Banco. Registrou-se, no entanto, a necessidade de melhorias na 

transparência e divulgação desses dados nos relatórios contábeis da Instituição. 

9.  Quanto às Provisões Judiciais, verificou-se a conformidade dos valores 

divulgados nos Demonstrativos Contábeis com o Pronunciamento Técnico do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis nº 25 e que os processos estratégicos foram provisionados pelo 

método individualizado, segundo determinação do Banco Central do Brasil. 

10.  No que se refere à avaliação do Planejamento Estratégico do BB, observou-se 

que os indicadores guardaram relação com a Estratégia Corporativa do Banco, que as 

fórmulas de cálculo utilizadas para defini-los permitiram seu monitoramento e que há 

segregação de funções entre a área que apresenta os resultados e aquela que os mede. 

11.  Dentre as necessidades de melhorias identificadas, destaca-se: 

a) a confiabilidade das informações e ao grau de transparência relativos aos 

repasses para Investimento Social Privado (ISP); e 

b) os controles internos referentes à sistemática de classificação das 

operações de crédito do setor público e do setor privado, a fim de garantir sua fidedignidade. 



12.  Quanto as constatações relacionadas à acumulação remunerada de cargos, 

empregos e funções públicas, o Banco já adotou providências visando a solucionar a 

questão. 

13.  Por fim, ratificou-se o resultado dos testes realizados pelo Banco do Brasil no 

processo de avaliação do Banco Patagônia de que não houve, em 2013, perda por 

imparidade sobre o ágio na aquisição desse investimento. 

14.  Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei 

n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, 

art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a 

conclusão expressa no Certificado de Auditoria a respeito da regularidade das contas dos 

gestores integrantes do rol do art. 10 da IN TCU nº 63, constantes das folhas 003 a 036 do 

processo. 

15.  Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado 

supervisor, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da 

Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. 

Brasília/DF, 11 de setembro de 2014. 

 

 

Diretora de Auditoria da Área Econômica 


