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 Unidade Auditada: BANCO DO BRASIL S/A 

Exercício: 2014 
Município: Brasília - DF 
Relatório nº: 201503906 
UCI Executora: SFC/DE/DEFAZ - Coordenação-Geral de Auditoria da Área 
Fazendária 
 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 

 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 
201503906, 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  
 

Antes de se apresentarem os grandes números de 2014 do Banco do Brasil, 
vale realçar a Estratégia Corporativa do Banco para 2015 a 2019, destacada na primeira 
página do seu Relatório da Administração 2014. 

De forma diversa do item correspondente no Relatório da Administração do 
ano anterior, no qual se iniciou com a informação de que o Banco continuará 
priorizando aumentar a eficiência e produtividade, neste ano, embora essa prioridade 
continue existindo, foi ressaltado a princípio que sua essência foi norteada pelo conceito 
"Banco de mercado com espírito público" e que a crença do BB, "um mundo bom para 
todos exige espírito público em cada um de nós", baseia-se na busca constante da 
conciliação das necessidades e interesses do Banco e de todos seus públicos de 
relacionamento. São consideradas as dimensões individual e coletiva, seja atuando 
como banco de mercado, seja na realização de negócios sociais ou como protagonista 
do desenvolvimento do País. 

Nesse contexto, os principais temas abordados neste trabalho referiram-se a 
recursos repassados pelo Tesouro Nacional para aplicação com fins sociais, além de 
temas que possam impactar a imagem e os resultados Banco. 

Como destaques em termos de grandes números, no exercício de 2014, cabe 
citar os Ativos da ordem de R$ 1,4 trilhão, Patrimônio Líquido de R$ 81 bilhões, 
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(respectivamente 10,2% e 11,6% superior aos números de 2013) e Lucro Líquido de R$ 
11,25 bilhões (ou 28,6% inferior ao de 2013). 

Para a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), o 
Banco manteve, para o exercício de 2014, o Payout de 40%, bem como destinou 81% 
dessa distribuição a JCP. Os valores distribuídos aos acionistas foram de R$ 4,5 bilhões 
neste exercício. 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 14/09/2015 a 
14/10/2015, 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, e restritos ao seguinte escopo: 

 

1.1 Relação com o Tesouro Nacional no que se refere aos programas de 
desenvolvimento social: 

 

� A análise centrada nos três blocos de contas: 1) Alongamento de Crédito 
Rural; 2) Títulos e Créditos a Receber – Tesouro Nacional; e Tesouro 
Nacional – Equalização de Taxas – Safra Agrícola. 
� Análise horizontal das contas contábeis de 1996 a 2014 
� Consulta aos ofícios trocados entre o Banco do Brasil e o Tesouro 
Nacional no que se referiam a cobranças e pagamentos destas contas. 

 

1.2 Avaliação das providências tomadas frente às constatações presentes nos 
relatórios que avaliaram a gestão dos contratos de patrocínio com a CBV: 

 

� Avaliado o estágio de implementação das recomendações emitidas pela 
Equipe de Auditoria da CGU, por meio dos Relatórios nº 201407543 e 
201407834, que avaliou os atos e fatos da gestão dos contratos de patrocínio 
do Banco do Brasil S.A. com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). 
 
 

1.3 Investimento no Banco Patagonia: 

 

➢➢➢➢ Comparação dos dados divulgados nas Demonstrações Contábeis de 
2010 a 2014 do BB sobre o investimento e respectivas movimentações do 
Banco Patagonia; consulta aos documentos com informações sobre a 
aquisição do Banco Patagonia pelo BB no seu Portal na Internet; correlação 
dos dados fornecidos em resposta às Solicitações de Auditoria com as 
Demonstrações Contábeis de 2010 a 2014 publicadas pelo Banco Patagonia 
em seu Portal, consideradas as cotações de moeda publicada pelo BCB; 
teste das premissas referentes a dados contábeis e constantes do Relatório de 
Avaliação Econômica do Banco Patagonia elaborado pela PWC, de 
fevereiro de 2010, obtido do Portal da Internet do BB; visita à UGE para 
apresentação da Unidade e consulta aos documentos disponibilizados 
apenas para vistas. 
 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

3 

1.4 Governança das subsidiárias:  

 

� Avaliada a qualidade do acompanhamento no tocante a aspectos 
relevantes do fluxo de informação entre a UGE, outras unidades do BB e as 
ELBB, incluindo sua abrangência e frequência; os mecanismos utilizados 
pela Unidade para a garantia do efetivo alinhamento estratégico das ELBB, 
incluindo a análise dos planos de negócios; e a seleção dos representantes, 
acompanhamento de suas atividades nas ELBB, assim como a avaliação e 
treinamento e qualificação dos mesmos. 

 

1.5 Análise das Demonstrações Contábeis: 

 

� Análise das Demonstrações Contábeis de 2014 restrita à análise 
horizontal das contas materialmente mais relevantes. 
 
 

1.6 Distribuição de Dividendos:  

 

� Análise da distribuição de Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio com 
base no publicado nas Demonstrações Contábeis Consolidadas referentes ao 
Exercício de 2014. 
 
 

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. 

 

“A informação aqui contida foi suprimida, em função de indicação de sigilo, 
na forma da lei”. 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião 
realizada em 12/11/2014, entre SFC/DEFAZ - Coordenação-Geral de Auditoria da Área 
Fazendária I e a Secex Fazenda/TCU, foram efetuadas as seguintes análises: 

 
2.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS     

2.1.1 Relação com o Tesouro Nacional no que se refere aos programas de 
desenvolvimento social 
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Para fins de conhecimento e análise dos registros contábeis relacionados a 
créditos rurais, foram selecionadas as seguintes contas apresentadas nas Demonstrações 
Contábeis referentes ao exercício de 2014 para realização dos trabalhos: 

 

Valores em R$ milhão. 
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 Conta Nota Explicativa Saldo em 

31/12/2014 
Alongamento de Crédito Rural – 
Tesouro Nacional 

11.a – Outros créditos 
– Créditos Específicos 

1.549 

Tesouro Nacional – Equalização 
de Taxas – Safra Agrícola 

11.b – Outros Créditos 
- Diversos 

10.915 

Títulos e Créditos a Receber – 
Tesouro Nacional 

11.b – Outros Créditos 
- Diversos 

2.266 

Fonte: Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas Exercício 2014. 

 

Alongamento de Crédito Rural – Tesouro Nacional  

 

Conforme descrição do Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional (COSIF), esta conta tem objetivo de registrar os direitos junto ao 
Tesouro Nacional (TN), decorrentes de cessão de operações de crédito rural alongadas 
na forma da Resolução 2.238, de 31.01.96, bem como a parcela dos rendimentos 
auferidos em operações de crédito rural realizadas com recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador - FAT e com outros recursos operados pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, cuja equalização seja contratualmente 
definida como sendo de responsabilidade do Tesouro Nacional.  

Também é registrado nesta conta o disposto sobre crédito rural, conforme 
disciplina a Lei n. 9.138/95. 

Trabalhos adicionais a esta conta serão apresentados na seção de Achados 
da Auditoria deste relatório, em que se constatou que o Banco possui em seu ativo um 
valor de R$ 1,5 bilhão o qual a União, por intermédio da STN, ainda não confirmou 
formalmente posicionamento sobre esta dívida, já que as tratativas no que se referem ao 
contrato de reconhecimento deste crédito não foram finalizadas. 

Neste contexto, recomendou-se ao BB atualizar junto ao Tesouro Nacional a 
negociação formal da dívida, com a finalidade de obter maior segurança documental 
sobre o registro contábil deste crédito. 

 

Tesouro Nacional – Equalização de Taxas – Safra Agrícola  

 

Registrar os valores a receber representados por títulos de crédito, notas 
promissórias ou contratos, que não se caracterizem como operações de crédito ou avais 
e fianças honrados ou outras operações para as quais exista conta específica, é o 
objetivo desta conta descrita pelo COSIF. 

No que se refere à equalização de taxas, o TN vem reconhecendo suas 
dívidas junto ao BB com a emissão de portarias do Ministério da Fazenda, entre o ano 
de 2010 a 2014, autorizando o pagamento de equalização de encargos financeiros sobre 
a média dos saldos diários - MSD dos financiamentos rurais concedidos pelo BB. 
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Com relação a pagamentos propriamente ditos, em abril de 2014, a STN 
efetuou pagamento de R$ 873 milhões objetivando quitar esses créditos junto ao banco. 

Embora o recente acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU 825/2015 
tenha determinado ao TN para que efetue o pagamento dos valores devidos, o fato de 
que o saldo desta conta vem aumentando de forma mais gradativa a partir do ano de 
2010, poderia ensejar ações mais efetivas do Banco, de forma a fortalecer seus direitos 
neste ativo. 

 Esse acórdão, de 15/04/2015, decorreu de um trabalho realizado no passivo 
da União tendo como credor o Banco do Brasil, resultando em determinação ao TN para 
que efetue o pagamento dos valores devidos, necessários à cobertura dos créditos da 
conta Tesouro Nacional – equalização de Taxas – Safra Agrícola, que estejam vencidos 
segundo os prazos definidos pela legislação, de acordo com cronograma de duração a 
mais curta possível, a ser apresentado ao Tribunal dentro de 30(trinta) dias.  

Diante disso, o banco fortalece sua expectativa de recebimento no que se 
refere a este ativo. 

 

Títulos e Créditos a Receber – Tesouro Nacional 

 

De acordo com o COSIF, o objetivo desta conta é registrar os valores a 
receber representados por títulos de crédito, notas promissórias ou contratos, que não se 
caracterizem como operações de crédito ou avais e fianças honrados ou outras 
operações para as quais exista conta específica. 

No Banco do Brasil esta conta apresenta, principalmente, equalização de 
taxas de juros das operações referentes a Operações de Financiamento para Aquisição 
de Bens e Serviços de Tecnologia Assistiva Destinados a Pessoas com deficiência (Lei 
n. 12.613/12), Bônus, Rebate, Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 
– PNMPO, Operações de crédito rural, entre outras. 

Na seção de Achados da Auditoria deste relatório estão descritas as análises 
adicionais realizadas nesta conta, em que constatou-se R$ 2,2 bilhões registrados nesta 
conta que não possuem uma formalização da União sobre o pagamento destes valores; o 
pronunciamento do TCU 825/2015, que contém determinação ao Tesouro para efetuar o 
pagamento desta conta em aberto, vai salvaguardar o BB a receber os valores devidos 
pelo Tesouro, no que se refere a esses créditos. 

 
2.1.2 Outras contas registradas nas Demonstrações Contábeis 
 

Objetivando obter maior conhecimento sobre as contas registradas nas 
Demonstrações Contábeis Consolidadas – 2014 que continham em sua denominação os 
termos: Outro(s), Outra(s), Diversas e Demais, foi realizado trabalho de análise e 
conhecimento de suas rubricas. 

Como resultado, para as rubricas descritas na tabela abaixo, verificou-se que 
são créditos a receber, mas sem previsão de recebimento. 
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           Data-base: 31/12/2014. 

Item Conta Contábil / 
Nota Explicativa 

Nº Cosif/ 
Rubrica 

Rubrica Valor 
(R$ mil) 

1 
Títulos e Créditos 
Receber - Outros/11 b 

28.880 1100 
Do Tesouro do Estado da 
Bahia 

72.272 

2 
Títulos e Créditos 
Receber - Outros/11 b 

28.880 3801 
Títulos e Créditos a Receber - 
do BNDES – decorrentes do 
PND 

141.799 

 
Assim, recomendou-se avaliar outras formas de assegurar o registro 

contábil, e, portanto, a previsão de recebimento desses créditos. Outra possibilidade 
seria avaliar a possibilidade de registrar uma provisão para perda desses créditos a 
receber. 

Os resultados mais detalhados desses exames se encontram descritos na 
seção de Achados da Auditoria deste relatório. 

 
2.1.3 Avaliação das providências tomadas frente às constatações presentes nos 
relatórios que avaliaram a gestão dos contratos de patrocínio com a CBV. 

 
Em vista de trabalhos de auditoria realizados no exercício de 2014 que 

objetivaram acompanhar os atos e fatos da gestão dos contratos de patrocínio do Banco 
do Brasil S.A. com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), vigentes no exercício 
de 2012 e 2013 (Contratos nº 2012/96000112 e 2012/96000113) foram emitidas nove 
recomendações gerenciais ao Banco do Brasil e outras nove à CBV. 

Aqui, a análise da Equipe de auditoria tinha como escopo avaliar o grau de 
implementação dessas recomendações. 

Foi constatado que o Banco do Brasil fez constar nos aditivos aos contratos 
de patrocínio a exigência de implementação, pela CBV (ente patrocinado), das nove 
recomendações emitidas pelo relatório de auditoria. 

No que toca à Confederação Brasileira de Voleibol, a despeito da 
implementação de algumas das recomendações, verificou-se a necessidade de 
reavaliação dos riscos (inclusive de imagem) associados à escolha de membros do 
Conselho Fiscal na CBV com relação comercial com o filho do presidente da entidade, 
sob a perspectiva de Comprometimento da Entidade com a superação das fragilidades 
de controle da Entidade.  

Além disso, restaram pendentes as análises pelo BB sobre a efetiva atuação 
da Confederação na superação nas deficiências apontadas pelo trabalho de auditoria que 
avaliou os controles internos da entidade, a partir dos relatórios de acompanhamento da 
implementação dos planos de ação corretiva recomendados, e sobre a proposta de ações 
apresentada pela CBV para que efetivamente sejam devidamente cobrados 
judicialmente os valores pagos por serviços não executados. 
 
2.1.4 Investimento no Banco Patagonia 

 

Consequência de sua estratégia de internacionalização do Planejamento 
Estratégico de 2010-2014, o Banco do Brasil destacou em seu Relatório da 
Administração de 2014, como um dos grandes números de seu desempenho econômico-
financeiro, possuir uma rede de atendimento em 24 países.  

Um desses é a Argentina, no qual utiliza a rede do Banco Patagonia, 
instituição financeira de direito privado sob a forma de sociedade anônima de capital 
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aberto, cujo controle foi negociado em 21/04/2010 e concretizado no ano seguinte com 
a autorização dos órgãos reguladores, quando também ocorreu a Oferta Pública de 
Aquisição de Ações, a partir da qual o BB passou a ser titular de 58,96% do seu capital 
social e votante. 

O histórico dessa aquisição foi apresentado no item Governança de 
Participações no Exterior – Banco Patagonia, do Relatório de Gestão de 2014 do BB, e 
informações mais detalhadas constaram do seu Anexo 8 (oito), inclusive sobre as 
subsidiárias, governança corporativa, ambiente de atuação e demonstrações financeiras 
do Banco Patagonia, apresentadas, especificamente, pela Unidade de Governança de 
Entidades Ligadas ao Banco do Brasil SA – UGE. 

Essa área estava vinculada à Vice Presidência de Gestão Financeira e de 
Relação com Investidores – VIFIN, em 1˚/10/2014, conforme Organograma do Anexo 4 
ao Relatório de Gestão de 2014 do BB, mas, em 30/06/2015, disponível no Portal do 
BB, passou a se dirigir à área de Estratégia de Marca, que responde diretamente à 
Presidência do Banco. 

Cabe destacar que essas informações mais detalhadas já estão de acordo 
com o item 1.5.1 do Acórdão n˚ 1995/2015 – TCU – Plenário, de 12/08/2015, que 
determinou ao BB a apresentação, em capítulo específico do seu Relatório de Gestão, 
informações tais como a composição de estrutura e de governança corporativa, uma 
breve análise do plano de negócios da empresa e do ambiente, as demonstrações 
financeiras do Banco Patagonia. 

No contexto das informações apresentadas pela UGE sobre o ambiente 
econômico de atuação do Patagonia em 2014, principalmente sobre o recuo do PIB 
acumulado, a desvalorização da moeda argentina, o desequilíbrio fiscal, a queda de 
exportações da Argentina ao Brasil e a inflação oficial, que chegou a 23,9% (em 2011 
foi de 11%), pautou-se o objetivo principal dos trabalhos dessa Auditoria Anual de 
Contas a respeito do investimento pelo BB no Banco Patagonia. 

Na Auditoria Anual de Contas anterior, esse investimento foi analisado sob 
o foco dos efeitos inflacionários no seu processo de avaliação para fins de imparidade, 
ou seja, na verificação se o valor do investimento estava registrado pelo BB por valor 
recuperável no futuro. Naquela ocasião, objetivou-se provocar discussão e reflexão 
sobre o impacto de se considerarem fontes alternativas de avaliação, visto que se 
observou, na metodologia utilizada, não haver impactos causados pelo aumento da 
inflação na Argentina. 

Nesta auditoria, também com o propósito de contribuir para o 
aprimoramento da gestão dos investimentos, os esforços foram direcionados para as 
questões: se está sendo vantajoso para o BB investir em um banco na Argentina, se seu 
acompanhamento em 2014 foi capaz de produzir os subsídios necessários para se chegar 
uma conclusão sobre isso e a sua correspondente evidenciação ao público externo.  

Para isso, a abordagem utilizada foram consultas aos portais na Internet do 
BB e do Banco da Patagonia em busca das informações divulgadas sobre a aquisição do 
investimento e os números alcançados depois de concretizado o negócio, a análise do 
documento que fundamentou o processo de aquisição, e a demanda ao BB sobre os 
benefícios financeiros, econômicos e indiretos do investimento desde a sua aquisição, 
sobre receitas e despesas correspondentes, sobre o valor do investimento calculado pelo 
BB e sobre o seu processo de acompanhamento. 

Durante os trabalhos de campo, houve restrição aos trabalhos quando da 
solicitação dos documentos: o Plano de Aquisição do Banco Patagonia, os anexos à 
mensagem eletrônica do Banco Patagonia à UGE contendo as projeções das contas do 
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Ativo, Passivo e de Resultado para o exercício de 2015, os Relatórios extraídos do 
Painel de Governança da UGE – Sumário Executivo, Resumo por Empresa, Completo 
por Empresa e Reporte à Alta Administração, os quais foram disponibilizados para 
vistas na Sede III do BB em Brasília/DF, onde se encontrava a UGE.  

Ademais, quando da tentativa de se entender o benefício indireto ao BB do 
valor agregado às empresas brasileiras atribuído pelas empresas argentinas, questionou-
se quais seriam essas empresas argentinas e de que forma contribuem para as empresas 
brasileiras e transnacionais e para o BB, ocasião em que foi negada a resposta em razão 
de sigilo bancário e de negócios. 

Os resultados das análises apontaram para a superação das expectativas 
relacionadas aos números do Patagonia, o que refletiu nos dividendos recebidos, no 
aumento do resultado de equivalência patrimonial e no percentual do Payback 
alcançado, ou seja, o que já retornou do investimento em termos de lucro líquido 
acumulado. 

No entanto, quanto ao acompanhamento do investimento e à evidenciação, 
constatou-se a necessidade de melhoria das informações divulgadas sobre os 
indicadores e benefícios obtidos pelo BB face às expectativas e às metas estabelecidas 
quando da aquisição do Banco Patagonia, no mesmo sentido do exigido no item 1.5.2 
do Acórdão n˚ 1995/2015 – TCU – Plenário (para os relatórios de gestão de 2011 e 
2012). Acredita-se que a publicação anual desse tipo de informação para os 
investimentos mais relevantes iria agregar nos quesitos de transparência e de evidenciar 
aos investidores os benefícios diretos e indiretos de se manterem tais investimentos. 

Da mesma forma, recomendou-se rever o processo de avaliação do 
investimento, de modo que o valor calculado reflita, da forma mais próxima possível, o 
valor que seria recuperado com a venda do ativo, como valor justo e líquido de todas as 
eventuais despesas de venda, e rever as rotinas de acompanhamento dos dados 
econômico-financeiros do Banco do Patagonia para incluir os constantes das premissas 
e os referentes ao Plano de Negócios e evitar divergências com os publicados pelo 
Patagonia.  

Por fim, em relação ao processo de comunicação à Alta Administração, 
recomendou-se avaliar a possibilidade de incluir uma análise comparativa dos dados, 
quantitativos e qualitativos, realizados com os esperados e calculados pelo BB, 
suficientes para que o investimento se apresente viável em termos econômicos, 
financeiros e estratégicos.  

  

2.1.5 Governança das subsidiárias 
 
A partir das análises realizadas nas documentações enviadas tendo por base 

escopo previamente definido por esta equipe de auditoria é possível afirmar que a UGE 
apresenta estrutura administrativa e organizacional funcional. A unidade apresenta-se 
municiada com determinados aplicativos para facilitação dos registros e 
monitoramentos para determinadas atividades específicas, realizadas tanto internamente 
à UGE quanto às Empresas Ligadas ao Banco do Brasil - ELBB. Os normativos até 
onde analisados em conformidade com o escopo dos trabalhos mostram-se satisfatórios. 
O fluxo de informação entre a UGE, as outras unidades do Banco do Brasil e as 
Empresas Ligadas, também se apresenta estruturado e em funcionamento. 
 #/Fato 
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3. Conclusão 

Dos resultados apresentados, merece destaque a constatação sobre os 
valores a receber da Secretaria do Tesouro Nacional, na ordem de R$ 1,5 bilhão, com 
créditos desde 1996, mas sem posicionamento formal da STN de que efetuará o devido 
pagamento. 

Ainda sobre valores a receber, verificou-se a necessidade de uma atuação 
mais incisiva por parte do Banco que assegure o recebimento dos créditos ‘Títulos e 
Créditos a Receber - do Tesouro do Estado da Bahia – Programa de Recuperação da 
Lavoura Cacaueira Baiana’, e ‘Títulos e Créditos a Receber - do BNDES – decorrentes 
do PND’, cujo valor aproximado é de R$ 200 milhões. Para isso, recomendou-se avaliar 
outras formas de assegurar o recebimento desses créditos, além da possibilidade de 
registrar a respectiva provisão para perda. 

Das constatações que podem vir a afetar a imagem do BB, ressalta-se a 
relacionada ao patrocínio com a CBV, para a qual foi recomendada a atuação do Banco 
no sentido de provocar a Confederação para a tomada de medidas ainda pendentes.  

Por fim, os trabalhos realizados com enfoque na Unidade de Governança 
das Entidades Ligadas ao BB objetivaram o aprimoramento da gestão dos investimentos 
e contaram com um objeto específico de análise: o Banco Patagonia, o maior 
investimento no exterior ao final de 2014. A partir disso, espera-se agregar, em especial, 
na melhoria da evidenciação dos benefícios alcançados pelo BB em relação ao que se 
esperava quando da aquisição, para os seus investimentos mais relevantes ou de maior 
criticidade. 

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, 28 de outubro de 2015. 
 

 
Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária I 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201503906 
 
1 GESTÃO OPERACIONAL                            
1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       
1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        
1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
R$ 1,5 bilhão registrado na conta ativo Alongamento de Crédito Rural desde 

o ano de 2002 sem posicionamento formal de que o TN efetuará o devido pagamento. 
 
Fato 
 

Em realização aos trabalhos para a conta Alongamento de Créditos Rurais, 
registrados no ativo circulante e ativo realizável a longo prazo, foram analisados os 
saldos finais anuais, desde o ano de 1996 (data-base 31/12/1996) até o ano de 2014 
(data-base 31/12/2014), relativos a esses créditos, conforme apresentado a seguir: 

 

Valores em milhões de reais. 
Nome Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Dez/00 Dez/01 Dez/02 Dez/03 

Dif. da equivalência 
em produto (CMN 
061/95) 

145 175 208 243 273 308 349 403 

Dividas cedidas (lei 
9.138/95) 

5.658 5.444 4.611 5.708 3.733 4.371 84 91 

Total 5.803 5.619 4.819 5.951 4.006 4.679 433 494 
 

Valores em milhões de reais. 
Nome Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 

Dif. da equivalência 
em produto (CMN 
061/95) 

453 515 579 648 728 809 899 1.005 

Dividas cedidas (lei 
9.138/95) 

91 95 102 109 116 123 131 141 

Total 544 610 681 757 844 932 1.030 1.146 
 
        Valores em milhões de reais. 

Nome Dez/12 Dez/13 Dez/14 
Dif. da equivalência 
em produto (CMN 
061/95) 

1.113 1.230 1.376 

Dividas cedidas (lei 
9.138/95) 

150 160 173 

Total 1.263 1.390 1.549 

Fonte: Ofício Diretoria de Governo – 2015/01831, de 23/09/2015, e seus anexos. 

 

Diante dessas informações, verificou-se que a variação acentuada entre os 
exercícios de 2001 e 2002, decorreu, conforme apresentado nas Demonstrações 
Contábeis referente ao exercício de 2002 do Banco do Brasil, em função do recebimento 
da 4º parcela de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, no valor R$ 4.061.022 mil, em 
pagamento de créditos securitizados, conforme a Lei 9.138, de 29.11.1995. Desde então, 
o saldo desta conta só vem aumentados seus valores. 
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Adicionalmente a este trabalho, foi solicitado ao Banco disponibilizar 
planilha/tabela que contemple, desde o mês janeiro/2013, o saldo ao final de cada mês e 
os respectivos fluxos mensais (pagamentos, recebimentos, apropriação de juros, ou 
qualquer outro tipo de fluxo) relativos à conta de Alongamento de Crédito Rural, 
conforme os valores estão apresentados a seguir: 

Valores em milhões de reais. 
Nome Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ago/13 

Dif. da equivalência em produto 
(CMN 061/95) 

1.263 1.273 1.282 1.293 1.303 1.313 1.323 1.334 

Dividas cedidas (lei 9.138/95) 10 9 11 10 10 10 11 11 
Total 1.273 1.282 1.293 1.303 1.313 1.323 1.334 1.345 

 
Valores em milhões de reais. 

Nome Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 
Dif. da equivalência em produto 
(CMN 061/95) 

1.345 1.356 1.368 1.379 1.390 1.402 1.419 1.431 

Dividas cedidas (lei 9.138/95) 11 12 11 11 12 17 12 12 
Total 1.356 1.368 1.379 1.390 1.402 1.419 1.431 1.443 

 
        Valores em milhões de reais. 

Nome Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 
Dif. da equivalência em 
produto (CMN 061/95) 

1.443 1.456 1.468 1.481 1.495 1.508 1.522 1.536 

Dividas cedidas (lei 
9.138/95) 

13 12 13 14 13 13 14 13 

Total 1.456 1.468 1.481 1.495 1.508 1.522 1.536 1.549 
Fonte: Ofício Diretoria de Governo – 2015/01831, de 23/09/2015, e seus anexos. 

Assim, em análise aos saldos anuais de 2002 a 2014, verificou-se que não 
ocorreram pagamentos do Tesouro Nacional ao Banco do Brasil. Os acréscimos deste 
saldo deveram-se, basicamente, em função de juros e/ou correções monetárias. Esse 
contexto fica mais evidente em verificação da abertura dos saldos mensais, de janeiro de 
2013 a dezembro de 2014, em que, mensalmente, esta conta aumentou em 1% a cada 
mês. 

Dessa forma, o banco está há 12 anos sem receber valores deste crédito em 
aberto junto ao Tesouro Nacional. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de atuação mais incisiva por parte do Banco junto ao TN para fins 
de recebimento dos valores referente ao Alongamento de Créditos Rurais. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

O Banco do Brasil apresentou o seguinte ofício que objetivou reclamar esse 
valor junto ao TN: 

- Diretoria de Governo/Gefep - 2006/40.002, de 01/02/2007 – Fez referência 
ao objeto do Ofício 542/STN/COARP/GERUR, de 08/10/2002, e solicitou informações 
sobre a expectativa de emissão de papéis ou realização de pagamento relativo ao 
diferencial de equivalência-produto pelo Tesouro Nacional, considerando o saldo 
atualizado em Dezembro/2006 – R$ 579,4 milhões. 

 
Como resposta ao ofício acima apresentado pelo BB, a Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) se pronunciou por meio do Ofício 952/2007/Gerat/Cofis/STN, 
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de 08/02/2007, informando que retomará as tratativas junto ao BB para solucionar a 
demanda. 

Posteriormente, o Banco do Brasil encaminhou ao TN o Ofício Diretoria de 
Governo/Gefep - 2007/40.029, de 10/12/2007, em que fez referência ao Ofício 
952/2007/Gerat/Cofis/STN, de 08/02/2007, e apresentou o valor relativo ao diferencial 
de equivalência-produto, objeto de Termo de Responsabilidade formalizado pelo Banco 
em 23/10/2002, e, ainda, acrescentou o saldo do crédito a receber atualizado na data de 
30/11/2007, R$ 641,8 milhões.  

Em atendimento a esse ofício apresentado pelo BB, a STN apresentou o 
Ofício 1177/2008/Gerat/Cofis/STN, de 14/02/2008 – em que informou estar analisando 
os aspectos jurídicos e operacionais que envolvem o pagamento do valor em questão. 

Em 10/12/2008, o BB enviou o Ofício Diretoria de Governo/Dipuf – 
2008/14.925 para o TN solicitando informação sobre o processo de emissão de títulos 
ou pagamento ao banco do diferencial de equivalência-produto do saldo atualizado em 
30/11/2008, no valor de R$ 720 milhões. 

O TN, por meio do Ofício 34/2011/ Gerat/Cofis/Subsec2/STN/MF-DF, de 
18/02/2011, respondeu orientando que o Banco do Brasil deve informar à União, em 
transação via “on line” na rede SISBACEN do Banco Central do Brasil, o diferencial 
entre o saldo devedor, em 30/11/1995, da operação repactuada e o valor devido pelo 
mutuário, na mesma data, com base na equivalência em produto constante do contrato 
de repactuação, nos casos de operações já renegociadas com cláusulas de equivalência, 
baseadas na resolução 2.164/1995, do CMN.   

O Banco do Brasil, utilizando o Ofício Diretoria de Governo/Projeto de 
Gestão de Fundos e Programas – 2011/3.185, de 23/03/2011, explicou ao TN que após 
levantamentos realizados em arquivos e controles dos sistemas relativos às operações 
securitizadas não foi localizado registro comprobatório da remessa de informações “on 
line” ao Bacen. Foi esclarecido também, que conforme funcionários envolvidos a época, 
a transação não chegou a ser disponibilizada para envio especifico dos dados referentes 
aos financiamentos com cláusula de equivalência em produto, de forma que os esforços 
naquele período estiveram focados na viabilização do registro do conjunto de operações 
alongadas/securitizadas na base Recor, do Bacen. 

Adicionalmente aos Ofícios acima citados, foram apresentados e-mails 
trocados entre o Banco do Brasil e Tesouro Nacional, de novembro de 2011 a fevereiro 
de 2012, objetivando receber os valores devidos. Neste período, o BB e o TN discutiram 
uma minuta de contrato de reconhecimento de crédito visando ao pagamento de 
operações contratadas com equivalência em produto, definindo o valor atualizado em 
31/10/2011 de R$ 986 milhões (em 30/11/1995 o valor era de R$ 114 milhões). Ainda 
conforme esta mesma minuta, foram definidas formas de pagamento por meio da 
emissão de títulos do TN.    
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

Com base nos documentos apresentados, constatou-se que o Banco do 
Brasil não apresentou novas formalizações de contato (ou Ofícios) junto ao TN para 
concretizar o recebimento desses valores desde o ano de 2011. Considerando o interesse 
do BB em receber em menor prazo esses créditos, deve atuar junto ao Tesouro para 
definição sobre o prazo para o recebimento. 

Em que pese o Tesouro Nacional não apresentar os resultados da análise 
quanto aos aspectos jurídicos e operacionais que envolvem esses créditos, uma vez que, 
em suas respostas, que ocorreram em 2007 e 2008, prorrogou a análise dos valores 
efetivamente devidos. O banco deve interceder junto ao mesmo objetivando saber os 
resultados dessas análises. 
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E, ademais, o TN não apresentou ao banco, até a data de realização dos 
trabalhos, um documento que comprove ter feito às devidas análises, ou apresentou 
prazo com perspectiva de pagamento. 

No entanto, mesmo que esses estudos ainda não tenham sido apresentados, o 
TN e o BB parecem ter progredido em uma negociação ao terem se aproximado, no 
exercício de 2011, com a finalidade de firmar um contrato de reconhecimento de crédito 
com valor atualizado em 31/10/2011, conforme se verificou nos e-mails apresentados 
entre novembro de 2011 a fevereiro de 2012.   

Assim, embora este documento não tenha sido assinado, o BB deve 
provocar a União, motivado em receber esses recursos, uma vez que não houve 
evidências de que as negociações foram retomadas desde 2012. 

Ainda como resultado da análise dos saldos mensais (de janeiro de 2013 a 
dezembro de 2014) realizados, verificou-se que os valores desta conta estão aumentando 
em 1% o seu saldo, mensalmente, em virtude de correção e/ou juros. 

Diante desses exames, verifica-se que o Banco do Brasil possui em seu ativo 
um valor de R$ 1,5 bilhão que não possui confirmação formal da União de que efetuará 
o devido pagamento. A União, por intermédio da STN, não se posiciona sobre este 
pagamento ao banco, bem como não o fez também em resposta aos Ofícios enviados 
pelo banco ao TN no período de 2007 e 2011. Também fica claro que, por ausência de 
evidências, as tratativas no que se referem ao contrato de reconhecimento deste crédito 
não foram retomadas entre o banco e o tesouro desde 2012.  

Complementarmente a isso, os registros contábeis realizados neste ativo do 
Banco não demonstram estar formalmente documentados no que se refere se a União 
efetuará o devido pagamento, considerando que o último pagamento a esses créditos 
ocorreu em 2002. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Atualizar junto ao Tesouro Nacional a negociação formal da dívida, 
com a finalidade de obter maior segurança documental sobre o registro contábil deste 
crédito. 

#/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Créditos a receber sem previsão de recebimento. 
 

Fato 
 

 Conforme apresentado nas Demonstrações Contábeis Consolidadas – 2014 
e em realização aos trabalhos de análise de outras contas registradas contabilmente, 
foram verificadas as seguintes rubricas em que constavam valores a receber: 
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Item Conta Contábil / 
Nota Explicativa 

Nº Cosif/ 
Rubrica 

Rubrica Valor 
(R$ mil) 

1 
Títulos e Créditos 
Receber - Outros/11 b 

28.880 1100 

Títulos e Créditos a Receber - 
do Tesouro do Estado da 
Bahia – Programa de 
Recuperação da Lavoura 
Cacaueira Baiana, Res. 
2.887/2001. 

72.272 

2 
Títulos e Créditos 
Receber - Outros/11 b 

28.880 3801 
Títulos e Créditos a Receber - 
do BNDES – decorrentes do 
PND. 

141.799 

Utilizando o Ofício Contadoria-Colegiado - 2015/006132, de 05/10/2015, o 
Banco manifestou-se com as seguintes explicações:  

Item 1) Esta conta representa o registro do direito a receber pelo Banco, em 
decorrência das liquidações/amortização de operações com risco do Tesouro da Bahia, 
sem característica de concessão de crédito. Verificou-se, por meio do razão contábil, 
que essa conta não possui aumento de saldo desde março de 2012.   

Item 2) Esta conta representa o registro do direito a receber representado por 
título de crédito, notas promissórias ou contratos, que não se caracterizem como 
operação de crédito ou avais e fianças honradas, sem característica de concessão de 
crédito. São valores a receber da União, por meio do Tesouro Nacional. 

Para as duas rubricas acima citadas, o Banco possui documentação formal 
que justifique o registro contábil, e, portanto, a segurança do direito  em receber esses 
valores. Entretanto, não foi realizada pelo Banco uma atuação decisiva junto aos 
devedores para que fosse concretizado o efetivo pagamento desses registros.  

 
##/Fato## 

Causa 

Ausência de atuação mais incisiva por parte do Banco que assegure o 
recebimento desses créditos.  

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

Com a intenção de obter maiores evidências sobre o recebimento dos 
créditos acima citados, foi solicitado que apresentasse comunicação por parte do Banco 
do Brasil em que tenha solicitado recebimento / regularização dessas contas.  

Também foi solicitado ao Banco que apresentasse comunicação por parte 
dos devedores do Banco do Brasil em resposta a(s) solicitação(ões) citada 
anteriormente. 

No que se refere aos Títulos e Créditos a Receber - do Tesouro do Estado da 
Bahia foram apresentados Ofícios entre o Desenbahia - Agência de Fomento do Estado 
da Bahia S.A. e o Banco do Brasil nos anos de 2014 e 2015, em que foram informadas 
as relações de Operações enviadas para cobrança ao Desenbahia. 

E no que aborda Títulos e Créditos a Receber - do BNDES – decorrentes do 
PND, o Banco do Brasil apresentou 5 (cinco) Ofícios que buscaram solicitar junto ao 
TN o recebimento dos valores devidos, emitidos entre os anos de 2001 a 2012.  

Dentre eles, o Ofício Diretoria de Governo/DIAFI/2009/006602, de 
30/09/2009, faz referência ao bloqueio de ativos do Banco do Brasil decorrente da Ação 
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Popular nº 93.00.08452-6, em curso na Justiça Federal do DF, que mesmo não fazendo 
parte dessa ação, o Banco sofreu efeitos da liminar. No entanto, neste mesmo Ofício, o 
Banco esclareceu que o Juiz competente determinou o desbloqueio dos Títulos da 
Dívida Agrária - TDA do Banco do Brasil. O Ofício mais recente, emitido pelo Banco 
em 26/09/2012, da Diretoria de Governo/Genef/Dinef I – 2012/012138, enfatizou essa 
decisão do Juiz, que deferiu pedido para que a STN efetive a troca dos TDA indicados 
pelo BB por títulos por Notas do Tesouro Nacional da série “P”. – NTN-P. 

Como resposta às solicitações do BB, o TN apresentou 7 (sete) Ofícios entre 
o período de 1997 a 2009. O último, de 23/11/2009, Ofício nº 
1907/2009/CODIV/SECAD-III/STN/MF-DF, que se deu em resposta ao Ofício 
Diretoria de Governo/DIAFI/2009/006602, de 30/09/2009, informou que após análises 
dos autos da Ação Popular, concluiu pela inexistência da força executória da referida 
sentença proferida e, por consequência, pela restauração dos efeitos da decisão liminar, 
haja vista apelação oferecida pela União e pelo Ministério Público Federal. Ressalte-se 
que este Ofício do TN não considerou a decisão do Juiz Federal Titular da 15º Vara 
Cível, de 21/11/2012, em que manteve a decisão de acatar o pedido do Banco do Brasil 
para que o TN efetuasse a troca dos TDA por NTN-P. 

 
#/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 Para o registro dos valores a receber do Tesouro do Estado da Bahia, a 
descrição contábil menciona auxílio ao Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira 
Baiana, Res. 2.887/2001. No entanto desde março de 2012 esses saldos não sofrem 
alteração, exceto por um registro de Subvenções Risco TEB no valor de R$ 143 mil em 
maio de 2013. Embora, este Banco e o Desenbahia venham mantendo trocas de 
informações atualizadas sobre os valores em aberto, não foi estabelecido um prazo 
determinado para o efetivo pagamento desses valores em aberto. 

No que se refere à conta registrada a receber do Tesouro Nacional, 
verificou-se, por meio do sistema interno do Banco, que esse valor em junho de 2003 
montava em R$ 62 milhões, e até 31/12/2014 só vem sendo atualizado por meio de 
juros/correção monetária.  

Conforme informações nos Ofícios apresentados, constatou-se que a rubrica 
se refere a títulos a receber do BNDES – Acesita – aço/mineração, conforme Lei nº 
8.031/90, que instituiu o Programa Nacional de Desburocratização - PND, em que o 
Banco alienou suas ações ordinárias nominativas, convertidas em partes beneficiárias de 
emissão da Acesita. Posteriormente, o decreto nº 2.274, de 15/07/1997, regulamentou e 
viabilizou a permuta dos créditos recebidos ao amparo do PND por notas do NTN-P ou, 
a critério da União, por créditos securitizados de responsabilidade do TN. 

Entretanto, passados mais de 20 (vinte) anos, o Banco do Brasil não possui 
prazo definido para recebimento dos valores desses TDA, uma vez que o TN não se 
pronunciou em resposta a seu Ofício emitido em 2012, e não o fez até a data de 
realização desse trabalho de auditoria. 

Chama atenção o fato de que o Banco já ganhou na Justiça Federal o direito 
de receber a troca dos TDA pelas NTN-P, conforme decisões da 15º Vara em 
16/10/2012, reafirmada em 21/11/2012. Entretanto, passados quase três anos, esse 
direito ainda não se realizou. 

Diante das situações acima descritas, infere-se que o Banco possui em seu 
ativo valores antigos para os quais não ocorreu recebimento e não possui previsão 
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definida para que isso venha a ocorrer. O BB, mesmo tendo ao seu lado formalização do 
direito a receber desses ativos, não vem conseguindo concretizar o seu direito a receber. 

Dessa forma, faz-se necessário o Banco rever outras formas de obter seus 
direitos junto a essas instituições, Estado da Bahia e Tesouro Nacional, uma vez que as 
ações que estão sendo tomadas não vêm surtindo o efeito desejado no que se refere ao 
recebimento desses valores. 

No entanto, se o Banco considerar que o crédito não terá prazo definido para 
recebimento, avaliar registrar provisão para perda dessas contas, já que os lançamentos 
contábeis, que estão previstos há muitos anos em suas demonstrações, precisam estar 
adequados a sua perspectiva de realização. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Avalie outras formas de assegurar o recebimento desses créditos, 
considerando que as ações realizadas pelo Banco não têm surtido o devido efeito.  
 
Recomendação 2: Avalie a possibilidade de registrar uma provisão para perda desses 
créditos a receber.  
 
 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 

Necessidade de aprimoramento nos processos relativos ao investimento no 
Banco Patagonia: de evidenciação dos custos x benefícios, de avaliação, de 
acompanhamento e de reporte à Alta Administração. 

 

Fato 

O Banco Patagonia, na Argentina, faz parte de um dos investimentos do 
Banco do Brasil no exterior, como controlada e com participação de 58,96% do capital 
social e votante.  

Em 31/12/2014, esse investimento, no valor contábil de R$ 1,2 bilhão, 
representou 33% dos R$ 3,8 bilhões de participações no exterior e 6% dos R$ 19,2 
bilhões de investimentos em coligadas e controladas. O seu resultado de equivalência 
patrimonial, de R$ 440,7 milhões, o maior dos resultados e correspondente a 7% do 
total dos R$ 6,5 bilhões de Resultado de Participações em Coligadas e Controladas e a 
4% dos R$ 11,3 bilhões de Lucro Líquido, contribuiu para que o Banco Patagonia 
tornasse o maior investimento no exterior. 

A respeito desse investimento, o BB divulgou, no seu Relatório de Gestão 
de 2014, um breve histórico sobre sua aquisição e, no Anexo 8, informações 
complementares elaboradas pela Unidade de Governança de Entidades Ligadas ao 
Banco do Brasil SA – UGE sobre a auditoria independente, as respectivas subsidiárias e 
coligadas, a posição acionária, a governança corporativa, o ambiente de atuação e as 
demonstrações financeiras. 

Além dessas informações, foram divulgados, na Nota Explicativa nº 14, os 
dados sobre o percentual de participação e os valores contábeis do investimento e de sua 
movimentação pelo pagamento de dividendos, resultado de equivalência patrimonial e 
outros eventos, da expectativa de amortização dos ágios, os quais foram os valores 
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pagos a maior quando da aquisição, e o resultado da aplicação do teste de imparidade 
dos ágios, utilizado para se certificar de que o registro contábil do investimento 
corresponde ao seu valor recuperável em uma eventual venda. Constam também 
captações obtidas junto ao Banco Patagonia, conforme Nota Explicativa n˚ 19 - 
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos, no total de R$ 395,3 milhões, sendo 78% de 
curto prazo e 22% de longo prazo. 

Com relação à expectativa de amortização dos ágios, verificou-se uma 
redução nos valores se comparados aos publicados no Relatório de Gestão de 2013. 
Além disso, para o teste de imparidade dos ágios, houve uma mudança de metodologia, 
diferentemente do ano anterior e do realizado para os outros investimentos em bancos: o 
Banco Votorantim e o BB Américas, para os quais foi utilizado Fluxo de Caixa 
Descontado. Conforme Nota Explicativa n˚ 14 – e, “o valor recuperável dos ágios na 
aquisição da Cielo e do Banco Patagonia foi apurado por meio do valor líquido de 
venda, com base na cotação das ações de emissão das companhias na BM&FBovespa e 
na Merval (Mercado de Valores de Buenos Aires), respectivamente.” O resultado do 
teste de imparidade dos ágios foi que “nos exercícios de 2014 e 2013, não houve perda 
por imparidade sobre os ágios na aquisição de investimentos”. 

“A informação aqui contida foi suprimida por solicitação da unidade 
auditada, em função de indicação de sigilo, na forma da lei”. 

 
Fonte: Portal do Banco Patagonia - 

http://www.bancopatagonia.com/relacionconinversores/portugues/institucional.shtml 

As informações apresentadas pela UGE sobre o ambiente econômico de 
atuação do Patagonia em 2014 levantaram a questão sobre a vantagem para o Banco do 
Brasil em continuar investindo em um banco na Argentina, especialmente por causa de 
fatos como o recuo do PIB acumulado, a desvalorização da moeda argentina, o 
desequilíbrio fiscal, a queda de exportações da Argentina ao Brasil e a inflação oficial, 
que chegou a 23,9% (em 2011 foi de 11%). 

No entanto, do que foi divulgado sobre o investimento no Relatório de 
Gestão de 2014, inclusive no Relatório da Administração de 2014, não constaram dados 
quantitativos e qualitativos alcançados, comparados com os esperados para que o 
investimento continue sendo viável ao BB. 

Em razão disso, foram demandadas ao Banco do Brasil as informações 
referentes ao Banco Patagonia sobre: 

• a análise do Banco do Brasil quanto aos benefícios financeiros, 
econômicos e indiretos do investimento desde a sua aquisição; 
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• os números previstos e os alcançados em 2014 referentes aos 
indicadores utilizados para mensurar e acompanhar os resultados de sua 
atuação na Argentina e atender aos seus direcionadores estratégicos 
para o mercado internacional; 

• os dividendos devidos pelo Patagonia desde a sua aquisição; 
• as receitas e despesas de 2014 relacionadas ao investimento; 
• o estudo feito pelo BB quanto à expectativa de amortização dos ágios; 
• a memória de cálculo do montante de R$ 110.850 mil da rubrica 

‘Outros Eventos’; 
• os cálculos do saldo contábil (segregado por Investimento e Ágio) 

utilizado como base no teste de imparidade dos ágios referente ao 
exercício de 2014; 

• a cópia do Plano de Aquisição do Banco Patagonia; 
• a Nota Técnica com os resultados da aplicação do teste de imparidade; 
• a cópia do documento enviado em 2014 pelo Banco Patagonia com as 

projeções das contas do Ativo, Passivo e de Resultado, para fins de 
teste de imparidade dos ágios; 

• o posicionamento do BB quanto à apuração do valor recuperável dos 
ágios com base na cotação das ações na Merval (Mercado de Valores de 
Buenos Aires); 

• os motivos por que não foram consideradas as despesas ou custos 
diretos de venda no cálculo do valor recuperável; e 

• o acompanhamento do investimento no Banco Patagonia. 

 

Causa 

Desde sua criação até o exercício de 2014, a Unidade de Governança de 
Entidades Ligadas ao Banco do Brasil SA – UGE estava em processo de padronização 
da forma de acompanhamento das entidades e melhoria da ferramenta Painel de 
Governança, mas se encontra em discussão sobre a possibilidade de priorizar e 
aprofundar o acompanhamento das entidades com investimentos de maior relevância e 
criticidade.      

 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

Sobre os benefícios financeiros, econômicos e indiretos do investimento 
desde a sua aquisição, o Banco do Brasil informou que: 

A implementação do Plano de Negócios do BPAT foi iniciada após a 
tomada de controle do BPAT, ocorrida em abril/2011, após a obtenção das 
autorizações regulatórias necessárias, um ano além do inicialmente projetado. 

Assim, somente no segundo semestre de 2011 foi possível iniciar as 
operações de área específica para atendimento ao segmento Corporate (plataforma 
Atacado), no qual se encontram as empresas de capital brasileiro que atuam na 
Argentina, em aderência aos objetivos definidos para o investimento no BPAT. Desde 
então, diversas ações de integração com forças de vendas do BB tem sido 
empreendidas, de modo a indicar e ofertar os serviços do BPAT envolvendo empresas 
argentinas que participam da cadeia de valor das empresas brasileiras e 
transnacionais com relacionamento com o BB. 
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“A informação aqui contida foi suprimida por solicitação da unidade 
auditada, em função de indicação de sigilo, na forma da lei”. 

O Decreto Presidencial 1187/12, publicado em jul/2012, conferiu 
exclusividade ao Banco De La Nación Argentina (BNA) para pagamento de salários 
dos funcionários do setor público federal, preservando-se os prazos dos convênios de 
Plan Sueldos vigentes. A medida afetou diretamente o modelo de negócios do BPAT, 
pois, à época, aproximadamente 50% das contas-salário registradas no banco estavam 
vinculadas a convênios com entidades do setor público e, portanto, eram objeto do 
direcionamento ao BNA. 

“A informação aqui contida foi suprimida por solicitação da unidade 
auditada, em função de indicação de sigilo, na forma da lei”. 

O BB apresentou também a evolução dos principais indicadores econômico-
financeiros (Business Plan de Aquisição x Realizado 2014), com o comparativo das 
principais contas do Ativo, Passivo e de Resultado do Patagonia, ao que se refere como 
BPAT, do orçado no Plano de Negócios com o realizado, ambos para 2014. Destacou 
também que: 

Em 2014, o Lucro Líquido do Banco Patagonia, referente à participação do 
BB S.A. (58,96%), foi de R$ 440,6 milhões, correspondente a 3,92% do lucro do BB 
S.A. 

A título de dividendos, até 2014, o Banco recebeu aproximadamente R$ 113 
milhões. Ainda, está previsto o recebimento, neste ano, de R$ 231 milhões referentes ao 
resultado de 2014, pendentes de autorização do BCRA.  

“A informação aqui contida foi suprimida por solicitação da unidade 
auditada, em função de indicação de sigilo, na forma da lei”. 

Market Share: Entre 2011 e 2014, a participação do Banco Patagonia nas 
operações de crédito local passou de 3,40% para 3,51%. No mesmo período, a 
participação em Fundos de investimento no mercado local passou de 1,96% para 
2,58%. 

Investimento: 

O valor pago pelo controle do Banco Patagonia (58,96%) foi de USD 553 
milhões. “A informação aqui contida foi suprimida por solicitação da unidade 
auditada, em função de indicação de sigilo, na forma da lei”. O saldo contábil do 
investimento em 12/2014 foi de R$ 1.228,6 milhões (USD 462,5 milhões). “A 
informação aqui contida foi suprimida por solicitação da unidade auditada, em função 
de indicação de sigilo, na forma da lei”. 

Para esses percentuais de Market Share e Payback, o BB encaminhou 
posteriormente as respectivas memórias de cálculo. “A informação aqui contida foi 
suprimida por solicitação da unidade auditada, em função de indicação de sigilo, na 
forma da lei”. 

Quanto às ações de integração com as forças de vendas do BB, foi solicitado 
ao BB esclarecer se os custos dessas ações com as forças de vendas do BB são 
segregados para fins de cálculo dos benefícios financeiros, quais são essas empresas 
argentinas e de que forma contribuem para as empresas brasileiras e transnacionais e 
para o BB. Em resposta, apresentou os esclarecimentos: 

A atuação do BB na Argentina, em cooperação com o Banco Patagonia, 
está baseada nos direcionadores estratégicos do BB para o mercado internacional, que 
consideram as oportunidades negociais decorrentes do fluxo comercial e de 
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investimentos entre os dois países, bem como a presença de empresas e brasileiros 
naquele país. 

Há instituições financeiras e grupos empresariais que são clientes do BB no 
Brasil, as quais possuem filiais ou empresas do mesmo grupo na Argentina e que fazem 
negócios com o Banco Patagonia. Existe um contato constante entre áreas negociais do 
BB e do Banco Patagonia para fortalecer e facilitar o relacionamento de clientes de 
ambas as instituições, com o intuito de aproveitar o conhecimento que cada instituição 
possa ter em relação aos seus respectivos clientes, bem como manter a possibilidade 
viabilizar negócios entre empresas brasileiras e/ou argentinas que queiram realizar 
operações entre Brasil e Argentina utilizando o BB e o Banco Patagonia como veículos. 

Nada obstante, não há informação segregada entre custos e benefícios 
financeiros das operações que surgem em consequência das atividades conjuntas 
realizadas entre o BB e o Banco Patagonia. Ressalte-se que os custos decorrentes 
dessas ações são incorridos por cada uma das instituições dentro de suas atribuições e 
perspectivas de seus negócios. 

Os eventos realizados pelo BB e Banco Patagonia visam a que cada uma 
das instituições incremente os seus negócios com esses clientes. Além disso, contribui 
para o fortalecimento do relacionamento negocial, seja de empresas brasileiras com o 
BB, seja de empresas argentinas com o Banco Patagonia, nas áreas de comércio 
exterior, operações de tesouraria e demais produtos bancários. 

Em relação à identificação de empresas, existem limitações regulatórias na 
Argentina e no Brasil relacionadas ao sigilo bancário e de negócios. 

Quanto aos números previstos e os alcançados em 2014 referentes aos 
indicadores utilizados para mensurar e acompanhar os resultados de sua atuação na 
Argentina e atender a tais direcionadores estratégicos para o mercado internacional, 
foram encaminhados, para o Patagonia como um todo e por segmento, o realizado e o 
orçado em 2014 das contas contábeis de empréstimos, depósitos e principais receitas e 
despesas e de indicadores econômico-financeiros e de inadimplência, tais como 
liquidez, eficiência, spread bancário, retorno sobre o patrimônio líquido e índice de 
cobertura. 

Dos dividendos devidos pelo Patagonia desde a sua aquisição, o BB 
informou o total de R$ 330,1 milhões, referentes aos exercícios de 2010, 2013 e 2014. 

Para as receitas e despesas de 2014 relacionadas ao investimento, o BB 
encaminhou os dados mensais, conforme tabela a seguir. 

 

 

Saldo em R$ milhões jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 

Variação 
Cambial 

Receita             

Despesa  153,7   17,1   37,7   7,9   5,6   15,6  

Variação 
Cambial dos 

Ágios 

Receita             

Despesa  37,3   4,1   8,9   1,8   1,4   3,9  

Equivalência 
Patrimonial / 
Desp. Amort. 

Ágios 

Receita  107,6   12,6   23,1   20,1   18,9   20,1  

Despesa  2,6   2,5   2,4   2,4   2,4   2,3  
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Saldo em R$ milhões jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 

Variação 
Cambial 

Receita  16,6     72,8     40,9   32,9  

Despesa    30,6     5,7      

Variação 
Cambial dos 

Ágios 

Receita  3,2     13,5     7,3   5,8  

Despesa    5,7     1,0      

Equivalência 
Patrimonial / 
Desp. Amort. 

Ágios 

Receita  82,4   29,0   33,7   16,8   31,3   45,2  

Despesa  2,4   2,3   2,5   2,5   2,6   2,7  

 

Quanto à redução da expectativa de amortização dos ágios, o BB 
esclareceu que “a diminuição das expectativas projetadas nas Demonstrações 
Contábeis de 2014 em relação às projetadas nas de 2013 deve-se à valorização do real 
frente ao peso argentino, incidente sobre o ágio por expectativa de rentabilidade futura 
registrado no Banco do Brasil, conforme memória de cálculo constante do Anexo 1. O 
estudo quanto à expectativa de amortização desse ágio foi realizado em pesos 
argentinos, sendo convertido ao real, mensalmente”. 

A respeito da memória de cálculo do montante de R$ 110.850 mil da rubrica 
‘Outros Eventos’, foi encaminhada tabela em que restou demonstrado tratar-se de 
variação cambial incidente sobre o estoque da participação e dos dividendos, no 
montante de R$ 266,4 milhões de pesos, recebidos em maio de 2014. 

“A informação aqui contida foi suprimida por solicitação da unidade 
auditada, em função de indicação de sigilo, na forma da lei”. 

Ainda sobre o teste de imparidade, o posicionamento do BB quanto à 
apuração do valor recuperável dos ágios como sendo o valor de mercado de ações, 
juntamente com os motivos por que não foram consideradas as despesas ou custos 
diretos de venda no cálculo do valor recuperável, foi o seguinte: 

Não obstante as considerações dessa CGU, entendemos que o valor de 
mercado utilizado como valor líquido de venda para fins de teste do valor recuperável 
do investimento está em conformidade com o CPC 01, recepcionado pelo Bacen por 
meio da Resolução CMN 3.566/2008. Ademais, utilizando-se a presente metodologia 
para o teste de imparidade, o valor de mercado apresentou-se significativamente 
superior ao valor contábil. 

Com relação às ações do Banco da Patagonia cabe destacar que, na 
posição de 11/09/2015 da Bloomberg, o mesmo possui participação de 0,57% no Índice 
Merval 25 (muito similar à participação do Banco Hipotecário de 0,65%) e de 5,46% 
no Índice Bolsa General (IBG), participação superior a de pares como Banco 
Santander RIO SA (0,81%) e Banco Santander SA (0,33%). Isto posto, cabe concluir 
que o Banco apresentou os requisitos mínimos para compor os respectivos índices 
acionários. 

Com relação à liquidez das ações do Banco derivada da composição 
acionária, destacamos que o apreçamento do ativo por parte dos agentes econômicos 
leva em consideração esta informação, sendo que os mesmos exigem um “prêmio” para 
liquidez do papel. 

“A informação aqui contida foi suprimida por solicitação da unidade 
auditada, em função de indicação de sigilo, na forma da lei” [...] e tendo em vista a 
baixa representatividade do valor das despesas de venda em relação ao valor total 
apurado (de 0,5% a 0,8%, média praticada no assessoramento na venda de ativos de 
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renda variável cobrada pelos bancos de investimento no mercado Latino Americano – 
fonte Bloomberg), as mesmas foram desconsideradas no teste realizado, uma vez que 
não gerariam imparidade em uma eventual venda do ativo. 

Quanto ao acompanhamento do investimento no Banco Patagonia, o BB 
esclareceu que as áreas envolvidas são a responsável pela governança das entidades 
ligadas ao BB – UGE, a Contadoria – COGER, a área financeira – DIFIN e a área 
responsável pelo segmento Corporate – DICOR. Os produtos desse acompanhamento 
por área são os seguintes: 

Coger/Disex: balancete consolidado, balancetes individuais, carteiras de títulos e 
valores mobiliários, resultado e imposto de renda local, saldo de operações 
compensados como prejuízo, créditos tributários não ativados, carteira de crédito com 
a classificação de risco conforme normas do BACEN. 

Coger/Cobam: Equivalência Patrimonial e ágios. 

Dicor: O acompanhamento é realizado por meio da análise de relatórios enviados pelo 
Banco Patagonia ao BB S.A., em que constam indicadores e resultados, valores 
orçados e realizados, quantidades de clientes e contas ativas, informações sobre 
produtos e serviços e respectivos saldos/MSD/margem no período. 

Difin: Gestão (estratégia) do hedge do investimento no Banco Patagonia, Planilha de 
controle e slides de estratégia. 

UGE: Sumário Executivo – Contendo considerações sobre os temas a serem 
deliberados nos Conselhos de Administração das ELBB; Desempenho Financeiro das 
ELBB – Indicadores de Desempenho Financeiro das ELBB; Painel de Governança – 
Acompanhamento de Órgãos de Governança, Documentos Societários e de 
Compliance, Estratégia, Desempenho Econômico-Financeiro, Políticas e 
Monitoramento de Riscos e Órgãos Reguladores/Fiscalizadores; Reporte à Alta 
Administração – Relatórios de cada ELBB, contemplando os seguintes itens: Visão 
Geral da Empresa, Representantes do BB na ELBB, Desempenho Econômico-
Financeiro, Monitoramento de Riscos e Ações Mitigadoras, Situação junto a Órgãos 
Reguladores e Fiscalizadores e Projetos em andamento; e Teste de Imparidade – CPC 
– 01 (R1) e IAS 36. 

Desses documentos, foi solicitado ao BB o resultado da gestão do hedge do 
investimento do Banco Patagonia. 

Posteriormente, foram encaminhados o Relatório de Avaliação Consolidada 
dos Riscos de Mercado, Liquidez e Crédito e o Relatório de Avaliação do Risco 
Operacional – Entidades Ligadas, referentes ao Banco Patagonia.  

As cópias do Plano de Aquisição do Banco Patagonia, as projeções das 
contas do Ativo, Passivo e de Resultado para o exercício de 2015 informadas pelo 
Patagonia e os Relatórios extraídos do Painel de Governança da UGE – Sumário 
Executivo, Resumo por Empresa, Completo por Empresa e Reporte à Alta 
Administração, foram apenas disponibilizados para vistas na Sede III do BB em 
Brasília/DF, onde se encontrava a UGE. 

 

Análise do Controle Interno 

Para a aquisição do Banco Patagonia, o BB contratou em 2009 o Consórcio 
PWC – Pricewaterhousecoopers para os serviços de coordenação e realização de Due 
Diligence, avaliação econômico-financeira para fixação do valor justo, proposição de 
modelo de plano de negócios e assessoria jurídica para estruturação de toda a operação. 
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“A informação aqui contida foi suprimida por solicitação da unidade 
auditada, em função de indicação de sigilo, na forma da lei”. 

“A informação aqui contida foi suprimida por solicitação da unidade 
auditada, em função de indicação de sigilo, na forma da lei”. 

Encontra-se também disponível no Portal do BB o documento ‘Aquisição de 
Participação Societária no Banco Patagonia’, direcionado aos acionistas do BB e que 
contemplou as justificativas para aquisição, os benefícios, custos e riscos do negócio. 
Nesse documento, há menção da contratação do Banco Fator S.A. para a emissão de 
fairness opinion, que consistiu em uma opinião imparcial sobre os parâmetros, 
premissas e metodologia que fundamentaram a avaliação feita pela PWC. 

Das justificativas desse documento, destaca-se a de permitir ao BB 
potencializar negócios e capturar sinergias, tais como a ampliação da parceria com 
empresas brasileiras e argentinas, a diversificação do portfólio de produtos e serviços 
do Banco Patagonia para reforçar o atendimento de seus clientes e expansão da 
carteira de crédito do Banco Patagonia, em especial em operações com empresas 
brasileiras que atuam na Argentina e empresas locais do segmento atacado.  

À época, o Banco Patagonia destacou no item Perspectivas de seu 
documento ‘Resena Informativa’, de março de 2010, disponível no seu Portal na 
Internet, a parceria estratégica com o Banco do Brasil com o objetivo de ampliar a 
atuação do BB no mercado argentino, contribuir para o comércio entre o Brasil e a 
Argentina, potencializar a comercialização de produtos e serviços financeiros com, além 
das empresas brasileiras que operam na Argentina, as argentinas com vínculos 
comerciais com o Brasil, de crescimento no segmento de agronegócios, entre outros. 

Assim, observa-se que o propósito desse investimento foi muito além de se 
obterem resultados financeiros e que os benefícios destacados pelo BB nesta auditoria 
foram ao encontro do que se justificou há 5 anos. No entanto, conforme apresentado em 
respostas às Solicitações de Auditoria, dos indicadores utilizados atualmente para seu o 
acompanhamento, com exceção da expansão da carteira de crédito, não há os que 
mensurem os negócios e sinergias citadas. 

“A informação aqui contida foi suprimida por solicitação da unidade 
auditada, em função de indicação de sigilo, na forma da lei”. 

Conforme o Relatório de Avaliação Econômica do Banco Patagonia 
elaborado pela PWC, a metodologia utilizada foi a avaliação por rentabilidade futura, 
baseada no valor presente dos fluxos de caixa livres para acionistas, em múltiplos 
comparáveis e em cotações das ações do Banco Patagonia em bolsa de valores. 

Os resultados da aplicação dessa metodologia encontram-se na tabela a 
seguir. 

Metodologia 
Valor do BPAT em 

USD milhões 
Valor de Mercado em 30/11/2009 588 - 787 
Mediana dos múltiplos de PL dos bancos argentinos 588 
Mediana dos múltiplos de LL dos bancos argentinos 1.070 
Mediana dos múltiplos de ativos dos bancos argentinos 390 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

24 

Mediana dos múltiplos de PL dos bancos brasileiros e demais latinos 688 - 1.019 
Mediana dos múltiplos de ativos dos bancos brasileiros e demais latinos 482 - 620 
Fluxo de Caixa Descontado - com premissas da Administração do BPAT 694 
Fluxo de Caixa Descontado - com premissas da Price 803 
Valor Mínimo líquido dos riscos de redução do PL identificados na due diligence 784,7 

Fonte: Relatório de Avaliação Econômica do Banco Patagonia elaborado pela PWC, 
de fevereiro de 2010. 

Em suas conclusões, a PWC sugeriu o valor USD 803 milhões. Segundo o 
Relatório de Gestão de 2011 do BB, o total pago pelo investimento foram USD 557,3 
milhões, o que demonstrou sucesso na negociação. 

“A informação aqui contida foi suprimida por solicitação da unidade 
auditada, em função de indicação de sigilo, na forma da lei”. 

“A informação aqui contida foi suprimida por solicitação da unidade 
auditada, em função de indicação de sigilo, na forma da lei”. 

Ao se compararem as variações anuais dos resultados do Banco Patagonia, 
em pesos, de 2010 a 2014, observa-se o impacto do Decreto Presidencial de 2012 que 
conferiu exclusividade ao Banco De La Nación Argentina (BNA) para pagamento de 
salários dos funcionários do setor público federal, mencionado em resposta do BB. 

Variações anuais das contas 
∆% 2010 - 

2011 
∆% 2011-

2012 
∆% 2012-

2013 
∆% 2013-

2014 
Operações de Crédito 52% 47% 22% 19% 

PCLD 39% 123% 92% 19% 
TOTAL ACTIVOS 31% 38% 18% 30% 

Depósitos 29% 40% 18% 24% 
RIF 20% 54% 45% 43% 

Lucro Líquido 27% 44% 39% 77% 

Fonte: Demonstrações Contábeis do Banco Patagonia de 2010-2014 

Com base no comportamento da inflação oficial da Argentina nesse período, 
têm-se variações em 2014 inferiores à da inflação, conforme tabela a seguir. 

Índice de Inflação da Argentina (%) 
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 
10,9 9,5 10,8 11,0 23,9 

Fonte: Instituto Nacional de Estadística y Censos - 
http://www.indec.mecon.ar/index.asp 

Outrossim, a variação cambial teve impactos no saldo contábil do 
investimento e na expectativa de amortização dos ágios, reduzindo-os. 

Por outro lado, dos dividendos propostos pelo Banco Patagonia, em reais e 
informados pelo BB, observou-se um aumento 58% do referente ao exercício de 2013 
em comparação com o último devido, em 2010, e de 180% de 2013 para 2014. Segundo 
o BB, em 2011 e 2012 não foi possível distribuir dividendos devido aos percentuais 
mínimos estabelecidos pelo BCRA (Normativas 5.272 e 5.273) não terem sido 
atingidos. 

Segundo as Demonstrações Contábeis de 2014 do BB, o resultado de 
equivalência patrimonial do investimento no Banco Patagonia, de R$ 440,7 milhões, foi 
60% maior do que o obtido no ano anterior, de R$ R$ 276,3 milhões. Isso contribuiu 
para um resultado positivo, considerando as receitas e despesas de 2014 relacionadas ao 
investimento, informadas pelo BB, conforme tabela a seguir. 
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Em R$ milhões 2014 

Variação Cambial 
Receita 163,2 

Despesa 273,9 

Variação Cambial dos Ágios 
Receita 29,8 

Despesa 64,1 

Equivalência Patrimonial / Desp. Amort. 
Ágios 

Receita 440,8 

Despesa 29,6 

Total Receitas 633,8 

Total Despesas 367,6 

Resultado 266,2 

Fonte: Ofício Contadoria-GECOE/COBAM 2015/006052, de 09/09/2015, em resposta 
ao item 11 da Solicitação de Auditoria n˚ 201503906/006 

Também conforme as Demonstrações Contábeis de 2014 do BB, não houve 
perda por imparidade sobre os ágios na aquisição do Patagonia. Entretanto, isso 
decorreu do fato de o BB ter considerado como valor líquido de venda o valor de 
mercado das ações na Bolsa de Valores de Buenos Aires sem deduzir despesas da 
venda, haja vista ter considerado somente as de assessoramento na venda de ativos de 
renda variável cobradas pelos bancos de investimento, cujos valores seriam irrelevantes. 

Não foram levadas em conta, portanto, eventuais despesas tributárias, além 
do custo do hedge do investimento. Ressalta-se ainda que a justificativa do BB de que a 
participação das ações do Patagonia no índice Merval 25 da Bolsa de Valores de Buenos 
Aires S.A., de apenas 0,59% do total de ações das 25 primeiras empresas que 
cumpriram os requisitos de liquidez, tenha sido superior a de seus pares não afasta a 
problemática de falta de liquidez.  

A respeito da falta de liquidez em função da composição acionária, o BB 
destacou haver, por parte dos agentes econômicos, a exigência no apreçamento do ativo 
por “prêmio” para a liquidez do papel, mas não o considerou nos seus cálculos para 
apuração do valor justo líquido de venda. 

Não obstante todos os aspectos positivos mencionados sobre esse 
investimento, considera-se necessário rever o processo de avaliação do investimento, de 
modo que o valor calculado reflita da forma mais próxima possível o valor que seria 
recuperado com a venda do ativo, como valor justo e líquido de todas as eventuais 
despesas de venda. 

Em relação ao acompanhamento do investimento, cabe ressaltar a presença 
no Banco Patagonia de pessoal do Banco do Brasil, no total de 16, sendo que 13 
compõem, como Presidente, Vice-Presidente, Diretores titulares e suplentes, o 
Directorio, o órgão responsável pela administração do Patagonia e tomada de decisões. 

Conforme consulta aos Sumários Executivos, disponibilizados para vistas, 
elaborados pela UGE de forma prévia às reuniões, os assuntos são informados pelo 
Patagonia ao BB, que os direciona para as suas áreas às quais guardam correspondência, 
para fins de análise e subsídio para tomada de decisões pelo representante do BB nas 
reuniões do Patagonia. Em visita à UGE, foi informado que está em discussão mudança 
de rotina de forma que se acompanhe a efetividade desse procedimento.  

“A informação aqui contida foi suprimida por solicitação da unidade 
auditada, em função de indicação de sigilo, na forma da lei”. 

Dos demais instrumentos utilizados para o acompanhamento, foram 
analisados os relatórios Desempenho Financeiro das ELBB – do Banco Patagonia, 
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referente aos resultados trimestrais em 2014, e os indicadores utilizados para mensurar e 
acompanhar os resultados de sua atuação na Argentina referentes a 2014. 

Verificou-se que, nestes últimos, os montantes das principais contas, 
Empréstimos, Depósitos e total dos Ativos, respectivamente de $ 23.767, $ 27.626 e $ 
40.961, não corresponderam ao publicado pelo Banco Patagonia em suas 
Demonstrações Contábeis: $ 22.760, $ 27.467 e $ 39.333. 

Da mesma forma, constaram-se divergências nos valores de lucro líquido, 
Patrimônio Líquido, total de Ativos, Receita Bruta e Despesas de Pessoal, entre os 
publicados nos balanços trimestrais do Patagonia e os constantes do relatório 
Desempenho Financeiro das ELBB, já consideradas as cotações do fechamento do Real 
para cada Peso Argentino de cada trimestre. 

A relevância disso está no fato de terem sido extraídos do Painel de 
Governança, por meio do qual é elaborado o Reporte à Alta Administração. Da análise 
desse documento, vislumbrou-se a possibilidade de melhorias, tais como a incluir uma 
análise comparativa dos dados, quantitativos e qualitativos, realizados com os esperados 
e calculados pelo BB, suficientes para que o investimento se apresente viável em termos 
econômicos, financeiros e estratégicos.   

Com base nessas análises, constatou-se a necessidade de aprimoramento nos 
processos relativos ao investimento no Banco Patagonia: de evidenciação dos custos x 
benefícios, de avaliação, de acompanhamento e de reporte à Alta Administração. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Reveja o processo de avaliação do investimento no Banco Pagatonia, 
de modo que o valor calculado reflita, da forma mais próxima possível, o valor que seria 
recuperado com a venda do ativo, como valor justo e líquido de todas as eventuais 
despesas de venda. 
 
Recomendação 2: Nos Relatórios de Gestão, inclua informações sobre os indicadores e 
benefícios obtidos pelo BB face às expectativas relacionadas aos negócios e sinergias e 
às metas estabelecidas quando da aquisição do Banco Patagonia, além dos demais 
investimentos considerados relevantes ou com criticidade alta. 
 
Recomendação 3: Reveja as rotinas de acompanhamento dos dados econômico-
financeiros do Banco do Patagonia para incluir os constantes das premissas e os 
referentes ao Plano de Negócios e evitar divergências com os publicados pelo 
Patagonia. 
 
Recomendação 4: Avalie a possibilidade de incluir no documento Reporte à Alta 
Administração uma análise comparativa dos dados, quantitativos e qualitativos, 
realizados com os esperados e calculados pelo BB, suficientes para que o investimento 
se apresente viável em termos econômicos, financeiros e estratégicos. 
 
 
 
1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Determinados critérios de seleção e indicação de representantes nas ELBB 
apresentam-se incompletos. 
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Fato 
 

O Banco do Brasil publicou a Instrução Normativa n.º 926-1 que trata dos 
critérios de seleção e indicação de representantes em Entidades Ligadas ao Banco do 
Brasil. 

Foram disponibilizadas a esta equipe de auditoria duas versões da referida 
instrução com os seguintes prazos de vigência: 

a) A primeira versão indo de 06/06/2013 e 15/07/2013; 

b) A segunda versão indo de 05/12/2013 a 22/01/2014. 

Esta instrução define para a primeira versão, os requisitos (1) obrigatórios e 
(2) desejáveis para a seleção de: 

• Conselheiros de administração ou conselheiros consultivos; 

• Conselheiros fiscais; e 

• Membros do Comitê de Auditoria. 

A segunda versão acresce um novo subitem que trata dos requisitos 
obrigatórios para seleção de membros em comitês de assessoramento que não sejam 
comitês de auditoria. 

Analisando-se a primeira e a segunda versão constatam-se alguns pontos 
que poderiam tornar-se mais detalhados tendo em vista o aperfeiçoamento do controle 
interno e externo do processo de seleção, quais sejam: 

1. Requisitos obrigatórios - seleção de aposentados 

No subitem que trata dos requisitos obrigatórios para seleção de (a) 
conselheiros de administração ou consultivo e (b) conselheiros fiscais e membros do 
comitê de auditoria, em se tratando de funcionários aposentados. Conquanto ambas as 
versões apresentem os mesmos requisitos nota-se a ausência de determinação de qual o 
tempo máximo de inatividade após aposentadoria em atividades diretamente ligadas aos 
setores correlatos às funções pleiteadas inabilita o funcionário aposentado a concorrer 
aos cargos vagos. 

2. Requisitos obrigatórios - fornecedor ou sócio majoritário de fornecedora 
a ELBB  

Um dos requisitos obrigatórios determina que o postulante ao cargo em 
determinada empresa ligada não deve ser fornecedor ou sócio majoritário de empresa 
responsável pelo provimento de produtos ou serviços para esta mesma ELBB. Esta 
Instrução é silente sobre as mesmas condições de fornecedor ou sócio majoritário da 
parte de parentes em qualquer grau do postulante ao cargo em determinada ELBB. 

3. Requisitos obrigatórios – experiência e conhecimento comprovado nos 
temas do comitê  

Entende-se inconsistente esta determinação haja vista que do (a) postulante 
a cargo em comitê de assessoramento, exceção feita a comitê de auditoria, é requisito 
obrigatório, entre outros, “possuir experiência e conhecimentos comprovados em 
relação à área de atuação do Comitê de Assessoramento que vier a compor” (grifo 
nosso), enquanto do (b) postulante ao cargo no comitê de auditoria ou conselho fiscal, 
apenas é requisito obrigatório “ser graduado em curso superior”, embora se encontre 
os dois únicos requisitos desejáveis com as seguintes redações, inobstante o item b 
abaixo mais parecer uma observação: 
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a.  “[n]otório conhecimento em matérias afetas ao cargo e/ou prática 
relevante como administrador de empresas, noções de legislação societária, 
conhecimentos nas áreas de Contabilidade, Auditoria e Finanças, além de visão 
analítica de relatórios gerenciais financeiros e experiência em Gestão de Riscos.” 

b. “É importante destacar que na composição do Coaud, pelo menos um 
dos membros deve possuir comprovados conhecimentos na área de contabilidade 
societária”. 

 
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de requisitos fundamentais para a seleção e indicação de representantes nas 
ELBB. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Entendeu-se como manifestação do Banco a própria redação da Instrução 
Normativa n.º 926-1. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

1. Requisitos obrigatórios - seleção de aposentados 

Neste caso específico esta equipe entende que poderiam ser indicados 
profissionais desatualizados caso não se defina um intervalo máximo de inatividade 
profissional em ocupações ligadas às atribuições do cargo demandado. A consequência 
seria a ineficiência resultante de desatualização profissional no setor. Há também 
comprometimento da parte do controle interno e externo na medida em que não há 
explicitação deste intervalo temporal no documento. 

2. Requisitos obrigatórios - fornecedor ou sócio majoritário de fornecedora 
a ELBB 

No que toca a este requisito, esta equipe de auditoria entende que a 
efetividade desta determinação só se alcança se se considera as ligações familiares 
(entendido como parentes até o segundo grau) do postulante ao cargo. Importante 
observar que o fato de parentes fornecerem a determinada ELBB não invalida a 
postulação do candidato ao outra ELBB que não mantenha relação comercial com esta. 
Deve ser considerado que este seria um ponto de reforço da política de partes 
relacionadas do BB. 

3. Requisitos obrigatórios – experiência e conhecimento comprovado nos 
temas do comitê  

O caráter essencialmente técnico de colegiados tais como o conselho fiscal 
e os comitês de assessoramento forçosamente presume como condição necessária a 
competência técnica de seus integrantes. Observe-se que esta situação é agudizada 
quando só é possível indicar um representante a tal conselho técnico, não sendo possível 
acrescentar outro representante ao comitê, no caso de entidades com controle múltiplo. 

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se que a Instrução Normativa n.º 926-1:   
a) Relativamente aos requisitos obrigatórios a serem satisfeitos pelos aposentados, 
apresente as condições de tempo máximo permitido de inatividade contínua e total, após 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

29 

a aposentadoria, para a aceitação em cargo nas ELBB; b) Relativamente aos requisitos 
obrigatórios de candidatos a cargos nas ELBB, procure estender a vedação dos mesmos 
para cargo naquela entidade quando parentes até segundo grau sejam fornecedores ou 
sócio majoritário de fornecedores na respectiva ELBB; c) Relativamente aos requisitos 
obrigatórios no tocante à experiência e conhecimento comprovado nos temas atinentes a 
conselho fiscal assim como a comitê de assessoramento ao qual pleiteia cargo o 
candidato, acrescente esta mesma exigência a postulante de cargo em comitê de 
auditoria de ELBB.   
 
1.1.1.5 INFORMAÇÃO 
 

Sistema de Cadastro de Representantes e Entidades Ligadas. 

 
Fato 

A Unidade Governança de Entidades Ligadas (UGE), conforme a Instrução 
Normativa IN 834, trata da governança das entidades ligadas ao Banco do Brasil, 
destacando-se a partir da gestão dos representantes do BB nas ELBB as seguintes 
atribuições: 

a) Critérios de participação de representantes do Banco nas Entidades 
Ligadas; 

b) Sistema de avaliação dos representantes do Banco em Entidades Ligadas; 
c) Processo, normas, rotinas e procedimentos de orientação aos 

representantes do Banco; 
d) Orientação, assessoramento e apoio especializado aos representantes do 

Banco nas Entidades Ligadas. 

SISTEMA DE CADASTRO DE REPRESENTANTES E ENTIDADES LIGADAS:  

Conforme apresentação em PowerPoint disponibilizada pela auditada a esta 
auditoria, o manual do Sistema Cadastro de Representantes e Entidades Ligadas ao BB, 
“[o] Cadastro de Representantes e Entidades Ligadas é o sistema desenvolvido pela 
divisão de Soluções da UGE para manter atualizados e confiáveis os dados 
relacionados aos representantes em órgãos de governança das empresas do 
conglomerado Banco do Brasil.” 

Segundo ainda a apresentação referida acima, o sistema permite: 

a) Cadastrar e manter informações relativas às Entidades Ligadas ao 
Banco do Brasil. 

b) Cadastrar e manter informações relativas aos órgãos de 
governança das ELBB. 

c) Cadastrar e manter informações relativas aos representantes do 
Banco dos órgãos das ELBB. 

d) Cadastrar e manter as nomeações dos representantes nos órgãos 
de governança. 

e) Consultar Entidades Ligadas, órgãos, representantes e nomeações. 

f) Disponibilizar relatórios com as seguintes informações: 

• Todas as nomeações em Órgãos de Governança em todas 
as Empresas; 
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• Todas as nomeações em Órgãos de Governança por 
empresa; 

• Todas as nomeações por representantes; 

• Vencimento das nomeações por período e gerência; 

• Pendências de nomeação por gerência. 

##/Fato## 
 

1.1.1.6 INFORMAÇÃO 
 

Gestão do Alinhamento Estratégico, modelo de negócios e planejamento, 
investimentos e orçamento das ELBB. 

 
Fato 
 

Procurou-se caracterizar em primeiro momento, com as respostas 
encaminhadas pela UGE, os mecanismos utilizados pela Unidade para a garantia do 
efetivo alinhamento estratégico das ELBB, incluindo a análise dos planos de negócios. 

Em vista da demanda desta auditoria, a UGE informa que não usa 
metodologia para escalonar as entidades ligadas por nível de prioridade no processo de 
avaliação estratégica, no entanto, “possui um índice de complexidade das ELBB que 
leva em conta aspectos estratégicos, econômico-financeiros e nível de governança. 
Além disso, encontram-se em estudos na UGE metodologias de rating de governança.”  

A UGE articula-se com outras unidades do BB para análise da 
documentação de planejamento da ELBB encaminhada, assim como os modelos de 
negócios das entidades ligadas.  

Vale observar que para a realização da avaliação do planejamento das 
ELBB, incluindo os modelos de negócios, é informado pela UGE que não há 
normatização tratando das rotinas dos procedimentos de análise. 

#/Fato## 

 

1.1.1.7 INFORMAÇÃO 
 

Auditoria na UGE - Metodologia de avaliação de representantes atuantes 
nas ELBB. 

 
Fato 
 

Conforme relatório de auditoria “Trabalho 15951” de novembro de 2013 
tratando do tema da governança corporativa, no item “Relacionamento com Entidade 
Ligada” aquela equipe de auditoria informa que: 

Foram verificadas oito proposições para representantes do Banco nas ELBB, a partir 
da publicação dos novos critérios (IN 926 de 06.06.2013). Ainda não há elementos 
suficientes para avaliação da efetividade desses critérios, uma vez que novas indicações 
de conselheiros nas Entidades Ligadas deverão ocorrer em maior número nos meses de 
março e abril de 2014, com o término de mandatos dos representantes. 

Ainda no mesmo relatório aquela equipe de auditoria informa que: 
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A UGE tem acompanhado a realização das reuniões previstas nas ELBB, bem como a 
presença dos conselheiros indicados pelo BB nas reuniões, com o objetivo de 
identificar eventuais ausências recorrentes. Não foi identificado procedimento definido 
para avaliar o desempenho dos representantes do Banco nas ELBB. No entanto, o 
desenvolvimento de metodologia dessa avaliação está em andamento. 

Em vista da redação acima destacada solicitou-se informação sobre o 
estágio atual de desenvolvimento da metodologia de avaliação. A UGE em vista desta 
demanda se pronunciou nos seguintes termos: 

Em 30/09/2014, o Comitê de Governança de Entidades Ligadas aprovou proposta 
encaminhada pela UGE, por meio da Nota Técnica UGE/UDS/UGP/Dimec 
2014/00218, sobre a metodologia para avaliação de conselhos e conselheiros nas 
ELBB. 

Tendo em vista que as ELBB possuem autonomia administrativa e diferentes níveis de 
maturidade em governança corporativa, definiu-se que o conselheiro indicado pelo BB 
na ELBB apreciaria as diretrizes do documento, levaria para apreciação de seus 
respectivos Conselhos, e proporia a adoção de modelo proprietário, considerando os 
parâmetros aprovados pelo BB. 

 Fato## 

 
1.1.1.8 INFORMAÇÃO 
 

Planejamento na UGE. 

 
Fato 

No contexto de operacionalização das atividades de planejamento da UGE 
foi solicitado por esta equipe de auditoria informar para o biênio 2013-2014 os objetivos 
desta Unidade. 

Em resposta esta Unidade informa os objetivos estratégicos assim como 
suas metas. Destacam-se abaixo os objetivos estratégicos: 

a. Melhorar a eficiência operacional das ELBB e da relação ao Risco x 
Retorno; 

b. Adotar modelos adequados para indicação e relacionamento com os 
representantes das ELBB; 

c. Sistematizar modelo de fluxo de informação; 

d. Desenvolver ferramental de apoio à governança; 

e. Capacitar e motivar colaboradores; e 

f. Aplicar modelos e disseminar as melhores práticas de governança 
corporativa. 

Observe-se que as metas, não mencionadas neste relatório, conforme 
informadas, apresentam-se implementadas ou em implementação. 

Por solicitação também foi informado pela UGE como os objetivos 
selecionados se relacionam com o acordo de trabalho. Assim se pronunciou a UGE: 

O objetivo “capacitar e motivar colaboradores” tem relação com o item de 
capacitação de funcionários do acordo de trabalho que é impactado pelo número de 
horas de treinamento que cada funcionário cumpre anualmente. O objetivo “melhorar 
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a eficiência operacional das ELBB e de relação ao risco x retorno” faz relação com o 
indicador denominado Retorno sobre Capital do acordo de trabalho calculado com 
base no resultado gerencial das ELBB. 

 ##/Fato## 

1.1.1.9 INFORMAÇÃO 

Monitoramento das atividades de auditoria e controle nas ELBB. 

 
Fato 

No que toca às atividades de auditoria pela UGE, importante componente no 
processo de governança das empresas e suas subsidiárias, esta auditoria, dentro do 
escopo proposto, procurou certificar a qualidade do acompanhamento no tocante a 
aspectos relevantes do fluxo de informação entre a UGE, outras unidades do BB e as 
Entidades Ligadas ao Banco do Brasil (ELBB), incluindo sua abrangência e frequência. 

a) Fluxo de informações – base normativa  

No tocante à base normativa que regula o fluxo de informações 
encaminhadas à UGE, esta Unidade informa que:  

O fornecimento de informações à Auditoria Interna do Banco do Brasil pelas auditorias 
das ELBB obedece a estrutura e fluxo definidos conjuntamente pela UGE e Audit BB, 
em cumprimento à decisão do Conselho de Administração do Banco do Brasil. Não há 
regulamento específico constante do arcabouço normativo da Auditoria Interna do 
Banco do Brasil que detalhe o assunto.  

Sobre os documentos enviados pelas ELBB, em caráter obrigatório ou não, 
de que faz uso a UGE, foi informado que:  

A UGE solicita às ELBB informações referentes às recomendações emitidas por órgãos 
reguladores e fiscalizadores e auditorias internas e externas, bem como informações 
relacionadas à existência de processos judiciais, com periodicidade definida para cada 
ELBB. 

Por fim, no tocante a documentos enviados, em caráter sistemático, pelas 
unidades do BB à UGE no contexto de apoio ao monitoramento das ELBB, esta unidade 
informa que:  

O envio de informações específicas à UGE, relativas às auditorias internas das ELBB, 
ocorrem sob demanda da própria UGE e, em geral, não apresentam periodicidade ou 
frequência definidos. 

 

b) Informações prioritárias - registro no Painel de Governança 

No tocante às informações prioritárias inseridas no Painel de Governança, 
segundo a UGE:  

Para inserção no Painel de Governança são priorizadas as informações referentes a 
apontamentos de auditorias interna e externa e de órgãos reguladores/fiscalizadores, 
com os seguintes atributos mínimos: 

- Período da avaliação; 

- Origem dos apontamentos; 

- Situação dos apontamentos, e  

- Quantidade de apontamentos por situação. 
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Articulação entre as unidades para acompanhamento das ELBB 

No tocante à articulação a UGE destaca que: 

No decorrer do ano, são aplicados questionários de modo a subsidiar a avaliação dos 
processos de gerenciamento de riscos e de controles internos das ELBB, com agenda 
determinada pelas Unidades Estratégicas de acompanhamento de controle de risco do 
BB. 

E ainda segundo a UGE: 

Por ocasião das reuniões dos Conselhos de Administração das ELBB, realiza-se a 
análise prévia da pauta e de todo material disponibilizado pela empresa, que inclui, 
com regularidade, informações de auditoria e controles, a exemplo de: relatórios de 
auditoria e/ou do Coaud, de controles internos, atas de comitês internos. As áreas 
internas do BB, no âmbito de suas atribuições e competências institucionais, são 
instadas a avaliar as propostas e a indicar eventuais sugestões de ajuste, alinhamento 
ou orientações, que serão incluídas no Sumario Executivo encaminhado aos 
representantes do BB nos referidos Conselhos com a análise da pauta. Ademais sempre 
que necessário, as áreas internas do BB podem emitir orientações específicas para as 
ELBB via UGE. 
  
##/Fato## 

1.1.1.10 INFORMAÇÃO 
 

Dividendos e Juros sobre capital Próprio. 
 

Distribuição 

Verificou-se por meio da Nota Explicativa nº 24.g das Demonstrações 
Contábeis referente ao exercício de 2014 que o Total destinado a Juros Sobre Capital 
Próprio (JCP) e Dividendos do Lucro Líquido do Período (LL) somou em R$ 4.525 
milhões. Este montante representa 40% do total do LL, conforme apresentado no 
quadro abaixo: 

                         Valores em milhões de reais. 

Total de Dividendos/JCP Distribuídos 
1º Trimestre/2014 R$ 1.110 

JCP pagos R$ 882 

Dividendos pagos R$ 228 

2º Trimestre/2014 R$ 1.116 
JCP pagos R$ 900 

Dividendos pagos R$ 216 

3º Trimestre/2014 R$ 1.097 
JCP pagos R$ 941 

Dividendos pagos R$ 156 

4º Trimestre/2014 R$ 1.202 
JCP pagos R$ 951 

Dividendos pagos R$ 251 

Total destinado aos acionistas R$ 4.525 

JCP pagos R$ 3.674 

Dividendos pagos R$ 851 

Lucro Líquido do Período R$ 11.313 
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Payout = (Total destinado aos 
acionistas)/LL 

40% 
                     Fonte: Banco do Brasil S.A. Nota Explicativa 24.g das Demonstrações Contábeis Consolidadas. Exercício 2014 pág. 96. 

Disponível em: <http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/4T14DemoContJM.pdf>. Acesso em: 09/09/2015. 

 

O valor do Lucro Líquido do exercício referente a 2014 apresentado na 
DRE foi de R$ 11.246 milhões. A diferença de R$ 67 milhões refere-se à eliminação de 
resultados não realizados decorrente de cessão de créditos do Banco do Brasil para a 
empresa Ativos S.A. 

Por meio da Nota DIFIN-Contadoria 2014/0049, de 21/01/2014, foi 
informado que, desde 2002, o Banco vem adotando diversas medidas de gestão da base 
acionária voltadas para a melhoria da liquidez, com impactos na valorização do preço de 
mercado da ação e reflexos positivos na atratividade do papel. A partir do 2º semestre 
de 2005, para acompanhar o comportamento do mercado, o banco elevou seu payout 
para 40%, uma vez que os principais concorrentes já praticavam índices de payout 
próximo a este percentual, conforme pode ser analisado no quadro a seguir: 

                Valores em milhões de reais. 

 Exercício 2014 Bradesco 
(1)

 
Itaú  

Unibanco(2) 
Banco do 
Brasil (3) 

Dividendos + JCP 
referente ao exercício 

R$ 5.055 R$ 6.635 R$ 4.525 

LL (base de cálculo para 
dividendos e JCP) 

R$ 14.334 R$ 16.522 
R$ 

11.313 
Payout Bruto 35% 40% 40% 

               (1) Bradesco S.A. – Demonstrações Contábeis Consolidadas em 31/12/2014. Nota Explicativa 26.c pág. 196. 
Disponível em:< www.bradescori.com.br/site/conteudo/informacoes-financeiras/relatorios-
trimestrais.aspx?secaoId=810>. Acesso em: 09/09/2015. 

                                     (2) Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Dezembro de 2014. Nota 
explicativa 16.b pág. 181. Disponível em: 
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/IRR31122014.pdf?title=An%C3%A1lise%20Gerencial%20da%20Opera%C3
%A7%C3%A3o%20e%20Demonstra%C3%A7%C3%B5es%20Cont%C3%A1beis%20Completas%20%28BRGAAP%29%20-
%204T2014. Acesso em: 09/ 09/ 2015. 
                                      (3) Banco do Brasil S.A. Nota Explicativa 24.g das Demonstrações Contábeis Consolidadas Exercício 2014 
pág. 96. Disponível em: <http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/4T14DemoContJM.pdf>. Acesso em: 09/09/2015. 
 

Ainda segundo a nota anteriormente citada, a despeito de novos 

requerimentos de Basileia III, no sentido de se elevar os requerimentos de capital, será 

possível a manutenção do payout em 40%, uma vez que tais requerimentos serão 

implantados de forma escalonada até 2022. Conforme informado pela Nota da Diretoria 

Financeira – 2015/0687, de 15/09/2015, o Plano de Capital 2014/16 considera a 

manutenção desse índice payout. 

Constatou-se, ainda, na Nota da Diretoria Financeira – 2015/0687, que o 

formato da distribuição de resultado (JCP e dividendos) do Banco do Brasil considerou 

a legislação aplicável e a premissa de eficiência tributária. Isso justifica o fato de o 

banco estar destinado 81% da distribuição na forma de JCP. Por meio da Nota DIFIN-

Contadoria 2014/0049, é explicado que o Banco projetou a apuração de bases positivas 

de IRPJ e CSLL no exercício de 2014, fato que permitiu a análise antecipada sobre a 
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forma de distribuir lucros aos acionistas de maneira a propiciar maior ganho para o 

Conglomerado, indicando-se o pagamento de JCP dentro dos limites fiscais 

estabelecidos pela legislação. 

Dessa forma, por motivos de benefícios fiscais, o Banco do Brasil distribuiu 

81% dos lucros em forma de JCP e 19% em forma de dividendos. 

Acionistas 

Os principais acionistas do Banco do Brasil são (posição em 31/12/2014): 

Acionistas Participação 
União Federal 57,9% 

Ministério da Fazenda 50,7% 
Fdo. Fiscal de Inv e Estabilização 3,9% 
Caixa FI Garantia Construção Naval 3,0% 
Fd. Garantidor para Investimentos 0,3% 
FGO Fundo Inv Ações 0% 

Caixa de Prev. Dos Func. Do Bco do Brasil - PREVI 10,4% 
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR 0,00% 
Outros acionistas 31,7% 

Total 100% 
Fonte: Banco do Brasil S.A. Nota Explicativa 24. k das Demonstrações Contábeis Consolidadas. Exercício 2014 pág. 98. 

Disponível em: <http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/4T14DemoContJM.pdf>. Acesso em: 09/09/2015 

 

O total de dividendos/JCP distribuídos aos acionistas no exercício de 2014 

foi R$ 4.533 milhões. A diferença do valor divulgado nas Demonstrações Contábeis 

2014, R$ 8 milhões, referiu-se a atualização a que se refere o § 4º do art. 1º do decreto 

2.673/98. 

 

 
Fonte: Quadro elaborado pela equipe de auditoria com base nas informações disponibilizadas por meio da Nota da 

Diretoria Financeira – 2015/0687, de 15/09/2015. 
  
##/Fato## 

 

União

59,45%

PREVI

10,65%

BNDESPAR

0,14%

Outros acionistas

29,76%

Total Pago em dividendos e JCP referente ao exercício de 2014.
(Valores em R$ milhão)

União Federal  R$ 2.695,39

Caixa de Prev. Dos Func. Do Bco do

Brasil - PREVI  R$ 482,67

BNDES Participações S.A. -

BNDESPAR  R$ 6,26

Outros acionistas  R$ 1.349,22

Total  R$ 4.533,54
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1.1.1.11 INFORMAÇÃO 
 

Demonstrações Contábeis Consolidadas - Exercício 2014. 

 
1) ATIVO 

 

Verificou-se, por meio das Demonstrações Contábeis Consolidadas (DCC) 
referente ao exercício de 2014, que as contas do Banco do Brasil registraram um 
patrimônio total de R$ 1,4 trilhão, sendo um aumento de 10,5% em relação ao exercício 
anterior (R$ 1,3 trilhão). Esta variação na conta do ativo deveu-se principalmente em 
função das seguintes rubricas: 

 

(a) Aplicações interfinanceiras de Liquidez (ativo circulante e ativo 
realizável a longo prazo) 

 Valores em milhões de reais. 

Conta 31.12.2014 
∆% 2014-

2013 
∆$ 2014-

2013 
31.12.2013 

Aplicações Interfinanceiras de 
Liquidez 

304.237 32% 73.105 231.132 

 

Esta conta representa 21% do ativo total do exercício de 2014 (contra 18% 
do total de ativos no exercício de 2013). 

Conforme apresentado no DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa para o 
ano de 2014, verificou-se que R$ 81 bilhões foram destinados a aplicações 
interfinanceiras de liquidez. Enquanto que em 2013 essa aplicação foi de R$ 2 bilhões. 
Como retorno dessas aplicações, o Banco do Brasil obteve de renda R$ 28 milhões, em 
2014, contra R$ 17 milhões em 2013, representando um aumento de 65%, conforme 
está apresentado na Nota Explicativa (NE) 10.b das DCC. 

(b) Operações de Crédito (ativo circulante e ativo realizável a longo prazo) 

Valores em milhões de reais. 

Conta 31.12.2014 
∆% 2014-

2013 
∆$ 2014-

2013 
31.12.2013 

Operações de crédito 618.499 10,4% 58.296 560.203 

Embora esta conta tenha representado 43% do total do ativo tanto no 
exercício de 2013 quanto no exercício de 2014, ela obteve aumento de R$ 58 bilhões 
entre esses exercícios. Em verificação à NE 10.c das DDC, as principais operações que 
tiveram uma maior variação entre 2013 e 2014 nesta conta foram contratações com a 
Administração pública, Pessoa física, e Transportes – pessoa jurídica, uma vez que 
foram as contas que tiveram variações mais relevantes entre esses exercícios, conforme 
segue: 

Administração Pública 

Utilizando as informações registradas nas Demonstrações Contábeis – 2014, 
verificou-se que as operações de crédito com a Administração Pública atingiram R$ 
29,2 bilhões em dezembro de 2014, crescimento de 56,9% (R$ 10 bilhões) em 12 
meses, em que o banco disponibilizou recursos para investimentos nos estados e 
municípios, principalmente em infraestrutura. Daquele montante, R$ 21,2 milhões 
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foram repassados como Crédito Instalação, por meio de 46,5 mil Cartões de Pagamento 
de Benefícios, para famílias de assentados da reforma agrária. Adicionalmente, 2.214 
municípios e 24 estados aderiram ao Cartão de Pagamento da Defesa Civil, próprio para 
ações de socorro em casos de calamidades públicas. 

 

Pessoa Física e Transportes – Pessoa Jurídica 

Na conta Pessoa Física houve um incremento de 13% entre os exercícios de 
2013 (R$ 269 bilhões) e 2014 (R$ 303 bilhões). Para a conta de Transportes – Pessoa 
Jurídica ocorreu um aumento de 17% entre esses exercícios (2013 - R$ R$ 17 bilhões, e 
2014 – R$ 20 bilhões).  

Conforme sinalizou o Banco, por meio do Ofício Diretoria de Crédito – 
2015/0419-b, de 21/09/2015, no que se refere às contas citadas:  

“O incremento observado no segmento Pessoa Física e Transportes 
corresponde a um movimento normal do crédito concedido para esses setores e está em 
conformidade com a variação projetada para o período. Trata-se de um crescimento 
alinhado ao previsto em 2014 e ao aumento orgânico da carteira de crédito do Banco 
no referido período.” 

Ainda se referindo aos créditos para pessoa física, conforme foi verificado 
no Relatório da Administração 2014, o saldo das operações de financiamento de 
veículos, incluindo aquisições de crédito e participação no Banco Votorantim, alcançou 
R$ 32,8 bilhões, queda de 7,4% em relação a 2013. Destaque para as operações 
originadas nas agências do Banco do Brasil que alcançaram saldo de R$ 10,6 bilhões. O 
perfil destas novas operações continuou dentro dos critérios adotados nos últimos anos, 
assegurando a qualidade da carteira dentro da série histórica de desempenho.  

Já para o crédito imobiliário pessoa física, este finalizou o ano com saldo de 
R$ 28,5 bilhões, expansão de 54,3% em doze meses. Os desembolsos atingiram R$ 12,3 
bilhões em 2014, 27,4 % a mais que no ano de 2013.  

Assim, verifica-se que o crédito pessoa física tem reflexo do menor volume 
de carteira adquirida e crédito veículo, entretanto, esta conta é compensada parcialmente 
pelo crédito imobiliário no período. 

Em complemento aos trabalhos na conta de Operações de Créditos, também 
foram analisadas as contas mais representativas no encerramento de 2014, que foram: 

 

Mineração e Metalurgia – Pessoa Jurídica  

Esta rubrica representou 5,4% do saldo de Operações de Crédito. No 
entanto, entre os exercícios de 2013 e 2014 o aumento nesta conta representou 1,5% 
entre esses anos.  

 

Agronegócio de Origem Vegetal – Pessoa Jurídica  

Esta conta representou 5,0% do saldo de Operações de Créditos em 2014 
(acrescente-se que a rubrica Agronegócio de Origem Animal representou 2,0%). A 
variação destas contas entre os anos de 2013 e 2014 foi de 3,3% para Origem Vegetal, e 
de 8,1% para Origem Animal, respectivamente. 

Conforme o Relatório de Administração de 2014 (RA 2014), o BB atingiu 
63,5% de participação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). A carteira de 
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agronegócios encerrou dezembro com saldo de R$ 163,6 bilhões. Esse montante 
representa um incremento de 13,6% em relação ao mesmo período de 2013. Destaca-se 
o saldo de R$ 36,0 bilhões em operações contratadas no Programa Nacional de Apoio a 
Agricultura Familiar (Pronaf) e R$ 22,1 bilhões no Programa Nacional de Apoio ao 
Médio Produtor Rural (Pronamp).  

Ainda segundo o RA 2014, na contratação de operações de crédito rural, o 
BB incentivou a utilização mecanismos de mitigação de risco (intempéries e preços). 
Em dezembro, 58,4% das operações de custeio agrícola contratadas na safra 2014/2015 
estavam cobertas com seguro de produção (Seguro Agrícola ou Proagro) e/ou seguro de 
preço (contratos de opções). O índice de inadimplência da carteira de agronegócio, em 
atraso acima de 90 dias, chegou a 0,69%. O apoio creditício à sustentabilidade no 
agronegócio continuou presente, na oferta das linhas Pronaf Agroecologia, Pronaf Eco, 
Pronaf Florestal e Programa de Agricultura de Baixo Carbono (Programa ABC) que 
incentivam os produtores rurais a utilizarem técnicas sustentáveis para reduzir a emissão 
de gases que provocam o efeito estufa e o desmatamento. No ano, o Programa ABC 
contratou mais de 6.365 financiamentos, atingindo o montante de R$ 2,9 bilhões. 

As contas Administração Pública e Pessoa Física, citadas anteriormente, 
também foram uma das contas mais representativas para o exercício de 2014, com 4,2% 
e 44,2% de participação na conta, respectivamente. 

 

2) PASSIVO 
 

Verificou-se, por meio das Demonstrações Contábeis Consolidadas 
referente ao exercício de 2014, que as contas do Banco do Brasil registraram um 
passivo, adicionado do Resultado de Exercícios Futuros, em R$ 1,35 trilhão, sendo um 
aumento de 10,2% em relação ao exercício anterior (R$ 1,2 trilhão). A variação nesta 
conta deveu-se, principalmente, em função das seguintes rubricas: 

 

Valores em milhões de reais. 

Conta 31.12.2014 
∆% 2014-

2013 
∆$ 2014-

2013 
31.12.2013 

Depósitos  468.362 -4,6% - 22.651 491.013 

Captações no Mercado Aberto  306.046 27,8% 66.581 239.465 
Recursos de Aceites e Emissão 
de Títulos  

159.034 29,2% 35.981 123.053 

No entanto, no decorrer dos trabalhos, decidiu-se por abordar apenas as 
contas a seguir: 

a) Depósitos 
Esta conta sofreu decréscimo em função da subconta Depósitos à Prazo que 

passou de R$ 247 bilhões, em 2013, para R$ 214 bilhões, em 2014. Nesta conta está 
incluído o valor de R$ 70,103 bilhões (R$ 113,215 bilhões em 2013) relativo a 
depósitos à prazo com cláusula de recompra antecipada (compromisso de liquidez), 
considerados os prazos de vencimento originais, que também sofreu diminuição. 

b) Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 
Conforme se verificou, por meio da nota explicativa 19 das Demonstrações 

Contábeis Consolidadas - 2014, o maior impacto nesta rubrica deveu-se a captações 
comerciais em Letras de Crédito do Agronegócio e Letras de Crédito Imobiliário, que 
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atingiram em 31.12.2014 o montante, respectivamente, de R$ 103,8 bilhões e R$ 14,4 
bilhões (contra R$ 79,154 bilhões e R$ 3,484 bilhões em 2013, respectivamente). 

O Relatório Anual do BB 2014 descreve que o banco é um dos principais 
agentes indutores do desenvolvimento do agronegócio no País, com 63,5% de 
participação no mercado de crédito desse segmento, e, portanto, explica o aumento de 
créditos neste segmento.  

Com relação ao acréscimo de crédito imobiliário, o principal desafio da 
indústria financeira foi adaptar-se a esse contexto de crescimento mais modesto, e o 
Banco do Brasil diversificou receitas, priorizando o crescimento em linhas de crédito de 
menor risco, como o imobiliário, o que permitiu ganhos em eficiência operacional. 

 

Origem e Aplicação dos Recursos 

Cabe destacar que conforme análise do Balanço Patrimonial entre os 
exercícios de 2013 e 2014, o crescimento de 10,2% (R$ 133 bilhões) do patrimônio 
total deveu-se em virtude do capital próprio da instituição financeira, que aumentou em 
10,5% (R$ 9 bilhões), juntamente com o capital de terceiros, que cresceu 10,2% (R$ 
125 bilhões) neste período. Vide detalhes abaixo: 

 

Valores em bilhão de reais. 

Grupo de Contas 
Saldo em 

31/12/2014 Var % Var R$ 
Saldo em 

31/12/2013 
Ativo Total 1.437 10,2% 133 1.304 
Passivo Exigível 1.356 10,2% 125 1.231 
REF 440 1,3% 6 434 
Patrimônio Líquido 81 11,6% 9 72 

Ainda, em observação as DCC 2014, a origem dos recursos por parte do 
capital de terceiros deveu-se, basicamente, em função das contas: Captações no 
Mercado Aberto, em que houve um incremento de R$ 66,5 bilhões (ou 27,85%); 
Recursos de Aceites de Emissão de Títulos, que aumentou 29,2% (ou R$ 35,9 bilhões) e 
outras obrigações assumidas pelo banco, que renderam R$ 34,4 bilhões. A conta de 
Depósitos teve uma redução de 5% (R$ 22,6 bilhões). 

Esses recursos estão investidos, essencialmente, em Aplicações 
Interfinanceiras de Liquidez, no valor de R$ 73 bilhões; e em Operações de Crédito, no 
valor de R$ 58 bilhões. 

 

2) PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Valores em milhões de reais. 

Patrimônio Líquido 31.12.2014 
∆% 2014-

2013 
∆$ 2014-

2013 
31.12.2013 

Capital 54.000 0% 0 54.000 
Instrumento Elegível ao Capital 
Principal 

8.100 100% 8.100 0 

'Reservas de Capital 11 83,3% 5 6 

Reservas de Reavaliação 3 -40% 2 5 

Reservas de Lucros 26.625 33% 6.653 19.972 
Ajustes de Avaliação 
Patrimonial 

(9.597) 206% (6.465) (3.132) 
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Lucros ou Prejuízos 
Acumulados 

0 0 0 0 

(Ações em Tesouraria) (1.621) 22% (297) (1.324) 
Participação dos Não 
Controladores 

3.093 15% 395 2.698 

Total do Patrimônio Líquido 80.613 11,6% 8.389 72.224 

As informações a seguir obtidas no que se refere ao Patrimônio Líquido 
foram obtidas por meio de leitura das DDC 2014. 

 

Instrumento Elegível ao Capital Principal 

 

Esta conta refere-se aos bônus emitidos em setembro de 2012, no valor de 
R$ 8.100.000 mil, oriundos de Contrato de Mútuo com a União, até 27.08.2014, que 
eram autorizados pelo Bacen a integrar o patrimônio de referência no Nível I (Capital 
Complementar) e estavam sujeitos ao limitador previsto no artigo 28 da Resolução 
CMN n.°4.192/2013, e eram reconhecidos no passivo. 

No entanto, em 28.08.2014, nos termos da Lei n.º 12.793/2013, foi 
celebrado um termo aditivo ao referido contrato com o objetivo de tornar esse 
instrumento elegível ao capital principal. Em 22.09.2014, o Bacen considerou o referido 
instrumento como elegível ao capital principal, na forma da Resolução CMN n.º 
4.192/2013.  

Dessa forma, para fins de divulgação das demonstrações financeiras, o 
instrumento mencionado foi reclassificado para o patrimônio líquido, permanecendo no 
passivo o saldo de juros a pagar.  

 

Reservas de Reavaliação  

Referem-se às reavaliações de ativos efetuadas por empresas 
controladas/coligadas. O saldo remanescente será mantido até a data de sua efetiva 
realização. 

Ações em Tesouraria 

Em 13.06.2013, o Conselho de Administração aprovou o Programa de 
Recompra de até 50 milhões de ações, nas mesmas condições do programa anterior (de 
13/07/2012), porém, com vigência de até 365 dias contados a partir dessa data. Esse 
programa vigorou até 06/06/2014, e foram adquiridas 43.126.700 ações, no montante de 
R$ 1.014.504 mil. Das aquisições referentes a esse programa, 353.588 ações foram 
utilizadas para o programa de remuneração variável.  

Em 06.06.2014, o Conselho de Administração aprovou o Programa de 
Recompra de até 50 milhões de ações, nas mesmas condições do programa anterior. Até 
31/12/2014, foram adquiridas 5.461.900 ações, no montante de R$ 142.769 mil.  

Até 31/12/2014, o Banco possuía 68.881.576 ações em tesouraria, no valor 
total de R$ 1.621.507 mil, das quais 68.410.254 ações decorrentes dos programas de 
recompra, 471.290 ações decorrentes do programa de remuneração variável e 32 ações 
remanescentes de incorporações. 
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3) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
Valores em milhões de reais. 

Contas de Intermediação 
Financeira 

BB-
Consolidado 

2014 

∆% 2014-
2013 

∆$ 2014-
2013 

BB-
Consolidado 

2013 
Receita da Interm. 
Financeira 147.026 27,9% 32.050 114.976 

Operações de crédito 91.080 22,4% 16.662 74.418 
Resultado de operações com 
títulos e valores mobiliários  

44.010 46,8% 14.040 29.970 

Saldo agrupado das outras 
contas de Receita da 
Intermediação Financeira 

11.936 13% 1.348 10.588 

Despesa da Interm. 
Financeira 

(117.525) 35,7% - 30.914 (86.611) 

Operações de captação no 
mercado 

(80.519) 42,2% - 23.893 (56.626) 

Saldo agrupado das outras 
contas de Despesa da 
Intermediação Financeira 

(37.006) 23% 7.021 (29.985) 

Resultado Bruto da Interm. 
Financeira 29.501 4,0% 1.136 28.365 

Outras Receitas / Despesas 
Operacionais  (11.668) -15,1% 2.077 (13.745) 

Receitas de prestação de 
serviços 

18.434 10,0% 1.680 16.754 

Rendas de tarifas bancárias  6.636 1,4% 89 6.547 

Despesas de pessoal (19.500) 6,0% (1.099) (18.401) 
Outras despesas 
administrativas  

(17.195) 4,9% (796) (16.399) 

Despesas tributárias (4.987) 4,8% (228) (4.759) 
Resultado de participações em 
coligadas e controladas 

574 -5,2% (32) 606 

Resultado financeiro das 
operações com seguros, 
previdência e capitalização 

4.471 38,4% (1.241) 3.230 

Outras receitas operacionais  12.594 54,3% 4.431 8.163 

Outras despesas operacionais (12.695) 33,8% (3.209) (9.486) 

Resultado Operacional 17.833 22% 3.213 14.620 

Resultado Não Operacional  200 -98,0% - 9.977 10.177 

Receitas não operacionais 416 -96,0% - 9.950 10.366 

Despesas não operacionais (216) 13,9% - 27 (189) 
Resultado Antes dos Tributos 
e Participações 

18.033 -27,3% -6.764 24.797 

IR/CSSL e Participações 6.788 -25% -2.250 9.038 

Lucro Líquido 11.245 -28,6% 4.514 15.759 

 

Contas da Intermediação Financeira: 

Nesta rubrica estão registradas as receitas e despesas operacionais do banco. 

Receitas da Intermediação Financeira: 
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A conta Receita da Intermediação Financeira obteve acréscimo de R$ 32 
bilhões, ou 28% em relação ao exercício de 2013. As subcontas Operações de Crédito e 
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários foram as que mais 
contribuíram para esta variação. 

A Receita de Intermediação Financeira com Operações de Crédito 
aumentaram em 22%, ou R$ 16,6 bilhões em virtude, basicamente, do aumento de 
aplicações realizadas no exercício, que também aumentaram em 10% nas contas do 
ativo. O total dessa receita para o exercício de 2014 representou um retorno de 15% em 
relação ao total aplicado no ativo (em 2013 esse percentual foi de 13%). 

Para o Resultado de operações com títulos e valores mobiliários houve um 
aumento de R$ 14 bilhões (ou 47%) entre os exercícios de 2013 e 2014. O impacto 
nesta conta ocorreu motivadamente pelas aplicações interfinanceiras de liquidez. 

 

Despesas da Intermediação Financeira: 

Com relação às despesas da Intermediação Financeira houve também um 
incremento entre os exercícios analisados de 36%, ou R$ 31 bilhões, que se deveu, 
principalmente, em função da subconta Operações de captação no mercado. 

 

Outras Receitas e Despesas Operacionais: 

Por meio da Nota Explicativa 22 itens ‘e’ e ‘f’ verificou-se que as contas 
outras receitas operacionais e outras despesas operacionais possuíam a subconta 
denominada Outras, que representavam, respectivamente, o valor de R$ 2.045 milhões e 
R$ 1.516 milhões. Salienta-se que esses dois valores ultrapassam 10% do valor dos 
respectivos grupos de contas, conforme determina o Art. 176, §2º da Lei 6.404/76. A 
conta Outras de Outras receitas operacionais representa 16% do total e, a conta Outras 
registrada em Outras despesas operacionais possui 12% do total do grupo de contas. 

Ressalte-se, ainda, que representam as despesas administrativas as contas: 
Despesas de pessoal e Outras despesas administrativas, conforme preceitua o modelo 
disponibilizado pelo COSIF - Plano de Contas das Instituições do SFN. 
(http://www4.bcb.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=nmsDen
orCosif:idvDenorCosif) 

 

Resultado não Operacional: 

 

Variação nesta conta foi motivada pelo ganho da alienação das ações da BB 
Seguridade ocorrida em 2013. 

 

Conforme se observou nas DCC 2014, em Fevereiro de 2013, por meio de 
Assembleia Geral Extraordinária, o Banco do Brasil decidiu pela realização de Oferta 
Pública de Ações da BB Seguridade. A oferta, cujo emissor foi a BB Seguridade 
Participações S.A., consistiu na distribuição pública secundária de ações, realizada no 
Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 
n.º 400/2003.  
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Em 25/04/2013, foram ofertadas 500 milhões de ações, essa liquidação da 
Oferta Base (500 milhões de ações), acrescida do Lote Adicional (100 milhões de 
ações), produziu um ganho bruto no resultado do Banco do Brasil de R$ 8,374 bilhões, 
resultante da alienação de 30% das ações.  

 

Em 20/05/2013, foi encerrada a Oferta Pública de Ações da BB Seguridade 
com o exercício integral do lote suplementar da oferta (75 milhões de ações). Com isso, 
o Banco do Brasil obteve um ganho bruto total na operação de R$ 9,820 bilhões, e 
passou a deter 66,25% das ações ordinárias da BB Seguridade. Os recursos arrecadados 
foram integralmente revertidos ao Banco do Brasil, acionista vendedor. A BB 
Seguridade não recebeu nenhum recurso decorrente da oferta. 

 

Lucro Líquido 

 

Objetivando verificar o desempenho do lucro líquido do BB em comparação 
com o mercado, verificou-se o mesmo, embora tenha aumentado em 10% o seu lucro 
em comparação com o exercício anterior, cresceu menos do que em comparação com os 
bancos Itaú Unibanco e Bradesco. 

                                                                                 Valores em milhares de reais. 

 
Banco 

Bradesco (1) 
Banco do 
Brasil (2) 

Banco Itaú 
Unibanco (3) 

Lucro Líquido 2014 15.359 11.343 20.242 

Lucro Líquido 2013 12.202 10.353 15.696 

Variação % 26% 10% 27% 
Fonte: (1) Relatório de Análise Econômica e Financeira 4º trimestre 2014. Pág. 9. 
(2) Banco do Brasil – Análise de desempenho 4º trimestre de 2014 (Tabela 3). 
(3) Itaú Unibanco Holding S.A. – Resultados 4T14 Análise Gerencial da Operação e Demonstrações Contábeis 
Completas. Pág. 6. 

 

Esse não acompanhamento do BB no que se refere aos lucros deveu-se, 
basicamente, em função do Resultado da Intermediação Financeira, conforme pode ser 
observado na tabela abaixo. 

 

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 

                                                                                 Valores em milhares de reais. 

 
Banco 

Bradesco (1) 
Banco do 
Brasil (2) 

Banco Itaú 
Unibanco (3) 

Res. Bruto da Intermediação Fin. 
2014 

35.638 50.098 51.900 

Res. Bruto da Intermediação Fin. 
2013 

31.241 46.052 45.100 

Variação % 14% 9% 15% 
Fonte: (1) Relatório de Análise Econômica e Financeira 4º trimestre 2014. Pág. 9. 
(2) Banco do Brasil – Análise de desempenho 4º trimestre de 2014 (Tabela 3). 
(3) Itaú Unibanco Holding S.A. – Resultados 4T14 Análise Gerencial da Operação e Demonstrações Contábeis 
Completas. Pág. 77. 

  De acordo com a análise de desempenho 4º trimestre de 2014 do BB, o 
resultado de intermediação financeira apresentou estabilidade, mesmo diante da retração 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

44 

da carteira de crédito ampliada média, reflexo do foco estratégico do Banco em 
rentabilizar seu portfólio atual de negócios. No comparativo 2014/2013, as receitas da 
intermediação financeira cresceram 6,4% (R$ 882 milhões), principalmente pelo 
acréscimo no resultado com instrumentos financeiros derivativos e pelo aumento no 
total das receitas com operações de crédito.  

Importante observar que o total de receitas com operações de crédito 
cresceu 4,6% em relação ao ano de 2013, atingindo saldo de R$ 10,3 bilhões, mesmo 
diante da retração de 3,5% na carteira classificada dos últimos 12 meses. Este 
crescimento foi impulsionado pelo melhor desempenho do negócio de financiamento de 
veículos, beneficiado pela redução da inadimplência acima de 60 dias (i.e. crescimento 
da parcela da carteira geradora de receitas). 
#/Fato## 

 
1.1.1.12 INFORMAÇÃO 
 

 Outras contas registradas nas Demonstrações Contábeis. 

 

  Objetivando obter maior conhecimento sobre as contas registradas nas 
Demonstrações Contábeis Consolidadas – 2014 que continham em sua denominação os 
termos: Outro(s), Outra(s), Diversas e Demais, foi solicitado ao Banco do Brasil 
apresentar as contas analíticas das seguintes rubricas: 

Nome da conta 
Nota 

Explicativa 
Saldo em R$ 

milhões 31.12.2014 
Outros Títulos - posição bancada 7a  R$ 85,00  

Outros títulos - posição financiada 7a  R$ 245,00  

Outros - posição vendida 7a  R$ 9,00  
Outros 8d2  R$ 7.638,00  

Outros derivativos 8e  R$ 63,00  

Outros 9a  R$ 3,64  

Demais 9a  R$ 7,52  

Outros Créditos vinculados a operações adquiridas 10a  R$ 8.212,98  

Demais 10b  R$ 285,00  

Demais atividades - Setor Público 10c  R$ 417,00  

Demais atividades - Pessoa Jurídica 10c  R$ 8.539,00  

Outros 11a  R$ 0,79  

Títulos e Créditos a receber - outros 11b  R$ 2.582,00  

Devedores por depósitos em garantia - outros 11b  R$ 179,00  

Outros 11b  R$ 552,00  

Rendas a apropriar de adiantamentos concedidos 12a  R$ 3,99  

Outros - Bens não de uso próprio 13  R$ 22,00  

Outros - Despesas Antecipadas 13  R$ 3,00  

Outras Participações 14a  R$ 8,63  

Outras participações no exterior 14b  R$ 63,00  

Outros investimentos 14b  R$ 1.511,00  
Outros ativos intangíveis 16a  R$ 265,00  

Outros - Depósitos à Vista 17a  R$ 505,00  

Outros - Depósitos a Prazo 17a  R$ 888,00  

Outros - Carteira própria 17c  R$ 37,00  

Outras 17d  R$ 796,00  
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Outros - Tesouro Nacional Crédito Rural 18b  R$ 56,64  

Outros - Outras Instituições Oficiais 18b  R$ 0,28  

Outras 18c  R$ 46,80  
Outras 20a  R$ 323,00  

Outros 20b  R$ 191,00  

Outras 20e  R$ 123,00  
Outras provisões – Seguros 21b  R$ 74,00  

Outras provisões – Previdência 21b  R$ 45,00  

Outros Serviços 22a  R$ 1.379,00  
Outras 22b  R$ 158,00  

Outras 22d  R$ 887,00  

Outras 22e  R$ 2.045,00  
Falhas/fraudes e outras perdas 22f  R$ 229,00  
Outras 22f  R$ 1.516,00  

Outras rendas não operacionais 23  R$ 99,00  
Outras despesas não operacionais 23  R$ 83,00  

Outras Movimentações 24L  R$ 109,00  

Outros Valores  25b  R$ 1.186,00  

Outras  25c  R$ 418,00  

Outros 25d  R$ 119,70  

Outras Provisões 25e  R$ 1.689,70  

Outros 26  R$ 1,75  

  

Com base nas informações apresentadas, foram verificadas as subrubricas 
que compunham cada uma delas. Por meio desta análise, foram selecionadas algumas 
para obter conhecimento mais detalhado. 

Dessa forma, foi requerido ao banco apresentar explicações sobre a que se 
refere às contas apresentadas no quadro a seguir (considerando a data-base 31/12/2014): 

Conta Contábil / Nota Explicativa 
Nº Cosif/ 
Rubrica 

Rubrica 
Valor (R$ 

mil) 
Outros créditos vinculados a operações 
adquiridas / 10 a 

28875.10.01 
Setor Privado - 
Intermediários 

8.212.987 

Demais Atividades Pessoa Jurídica / 10 c - Demais Atividades 2.090.304 

Outros Créditos – outros / 11 b 28865.10.01 
Decorrente de 
Adiantamento POR 

148.093 

Outros Créditos – outros / 11 b 28865.99.00 Outros Pagamentos 20.489 
Outros Valores e Bens - Bens não de uso 
próprio – outros / 13 

11840.01.99  Outros 21.519 

Receitas de Prestação de Serviços - Outros 
Serviços / 22 a 

60801.77.99 Outras 14.071 

Receitas de Prestação de Serviços - Outros 
Serviços / 22 a 

24170.99.99 
Outros Serviços – 
Agências no Exterior 

97.901 

Receitas de Prestação de Serviços - Outros 
Serviços / 22 a 

24170.99.99 
Outros Serviços – 
Subsidiárias no exterior 

604.257 

Outras Despesas Administrativas – Outras / 22 
d 

60780.01.02 Trabalhistas 54.604 

Outras Despesas Administrativas – Outras / 22 
d 

61799.01.00 
Outras Despesas 
administrativas 

275.706 

Outras Despesas Administrativas – Outras / 22 
d 

61799.02.00 
Outras Despesas 
administrativas 

71.200 

Outras Despesas Administrativas – Outras / 22 
d 

- 
Reclassificações CDA 
para Outras Despesas 
Operacionais – Demais 

(65.487) 
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Judiciais 
Outras Receitas Operacionais – Outras / 22 e
   

51990.99.98 Perdas Permanentes 65.000 

Outras Despesas Operacionais – Falhas e 
Fraudes / 22 f 

60780.40.02 
Tratados no sistema 
ROI/AAR 

124.725 

Conciliação dos Encargos de IR e CSLL - 
Outros Valores / 25 b 

- 
Outros (eliminações 
ICB) 

78.804 

 

As explicações foram apresentadas por meio do Ofício Contadoria-
Colegiado - 2015/006132, de 05/10/2015, para as quais entendeu-se as descriminações 
realizadas para cada uma delas. Entretanto, essa linha de atuação limitou-se a entender 
que as explicações realizadas pelo Banco do Brasil estavam em linha com o nome da 
rubrica verificada. 

 

Abaixo citamos algumas dessas rubricas observadas: 

 

a) Outros Créditos vinculados a operações adquiridas – Nota 
explicativa 10.a: 

b)  

Despertou maior atenção a rubrica a seguir:  

Item 
Conta Contábil / Nota 

Explicativa 
Nº Cosif/ 
Rubrica Rubrica 

Valor (R$ 
mil) 

1 
Outros Créditos 
vinculados a operações 
adquiridas / 10.a 

28.875 1001 Setor Privado - Intermediários 8.212.987 

 

O Banco apresentou em seu Ofício Contadoria-Colegiado - 2015/006132, de 
05/10/2015, que a rubrica é utilizada para registro, pela instituição compradora ou 
cessionária, dos direitos a receber decorrentes de operações de venda ou de 
transferência de ativos financeiros que não foram baixados, integral ou 
proporcionalmente, pela instituição vendedora ou cedente, em conformidade com a 
Resolução 3.533/2008 e a Carta Circular 3.360/2008, ambas do Banco Central do Brasil 
(CMN). Cosif 1.8.8.75.00 – Créditos Vinculados a Operações Adquiridas em Cessão. 

c) Outras – Nota explicativa 22.d: 

Desta conta, as análises recaíram sobre as seguintes rubricas: 

Item 
Conta Contábil / Nota 

Explicativa 
Nº Cosif/ 
Rubrica 

Rubrica 
Valor 

(R$ mil) 

1 
Outras Despesas 
Administrativas – 
outras/22.d 

60.780 0102 Trabalhistas 54.604 

2 
Outras Despesas 
Administrativas – 
outras/22.d 

61.799 0100 
Outras Despesas 
Administrativas 

275.706 

3 
Outras Despesas 
Administrativas – 
outras/22.d 

61.799 0200 
Outras Despesas 
Administrativas 

71.200 

4 
Outras Despesas 
Administrativas – 
outras/22.d 

- 
Reclassificações CDA para 
outras Despesas Operacionais – 
Demandas Judiciais 

(65.487) 
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Por meio do Ofício anteriormente citado, o banco manifestou-se: 

Item 1) Rubrica utilizada para registro das despesas com custas e 
condenações de Demandas Judiciais Trabalhistas. 

Item 2) Rubrica utilizada para registro dos valores referentes a outras 
despesas administrativas dedutíveis, para os quais não exista conta específica e que se 
enquadram no Cosif 8.1.7.99.00. 

Item 3) Rubrica utilizada para registro dos valores referentes a outras 
despesas administrativas indedutíveis, para os quais não exista conta específica e que se 
enquadram no Cosif 8.1.7.99.00. 

Item 4) Esta conta é formada por diversos eventos de despesas 
administrativas identificados no sistema CDA (Controle de Despesas Administrativas) e 
relacionados a Demandas Judiciais. Esses eventos, registrados no agrupamento de 
“Outras Despesas Administrativas”, são reclassificados, para fins de divulgação, para 
agrupamento “Outras Despesas Operacionais – Demandas Judiciais” de modo a 
melhorar a qualidade e transparência de informação divulgada ao mercado. 

d) Outros Despesas Operacionais – Falhas e Fraudes – Nota 
explicativa 22.f: 

Para esta conta, verificou-se:  

Item 
Conta Contábil / Nota 

Explicativa 
Nº Cosif/ 
Rubrica 

Rubrica 
Valor 

(R$ mil) 

1 
Outras Despesas 
Operacionais – Falhas e 
Fraudes / 22.f 

60.780 4002 Tratados no sistema ROI/AAR 124.725 

Ainda usando o Ofício Contadoria-Colegiado - 2015/006132, a empresa 
observou que essa rubrica é utilizada para registrar despesas relativas à perda do 
numerário subtraído em assaltos e arrombamentos. 

Salienta-se que, para as descrições acima citadas, os propósitos 
descriminados para estes registros foram entendidos, uma vez que se entendeu 
pertinência entre a justificativa explicada pelo Banco com o nome a que se referia a 
Rubrica. No entanto, os trabalhos de auditoria objetivaram certificar sobre o conteúdo e 
fidedignidade desses créditos e despesas escriturados pelo Banco do Brasil. 

Adicionalmente a este trabalho, foi solicitado ao BB apresentar o razão 
contábil, referente ao exercício de 2014, das seguintes rubricas: 

 

Conta Contábil / Nota Explicativa Nº Cosif/ Rubrica Rubrica 
Valor (R$ 

mil) 
Demais Atividades Pessoa Jurídica / 10 c - Demais Atividades 2.090.304 

Títulos e Créditos a Receber – outros / 11b 28880.08.00 
Aquisição de Direitos 
Creditori 

13.447 

Títulos e Créditos a Receber – outros / 11b 28880.11.00 
Do tesouro do Estado 
da Bahia 

72.272 

Títulos e Créditos a Receber – outros / 11b 28880.38.01 PND 141.800 
Títulos e Créditos a Receber – outros / 11b 28880.38.09 Equalização de Taxas 7.014 
Títulos e Créditos a Receber – outros / 11b 28880.47.05 Aquisição de Diretori 540.094 

Títulos e Créditos a Receber – outros / 11b 28880.95.01 
Fundo de Paridade - 
PREVI 

118.889 

Outros Créditos – outros / 11 b 28865.99.00 Outros Pagamentos 20.489 
Outros Créditos – outros / 11 b 1.1.15.35.0100102 Demais Ligadas 18.691 
Outras obrigações – Outras / 20 a 39450.03.00 Outros 18.015 
Receitas de Prestação de Serviços - Outros 51799.18.99 Outros 9.144 
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Serviços / 22a 
Receitas de Prestação de Serviços - Outros 
Serviços / 22a 

60801.77.99 Outras 14.071 

Outras Receitas Operacionais – Outras / 22 e 51999.31.04 Demais Planos 11.760 
Outras Receitas Operacionais – Outras / 22 e 51990.99.98 Perdas Permanentes         65.000 

Outras Despesas Operacionais – Outras / 22 f 50402.60.00 
DE Outras Despesas 
Operacionais 

14.724 

Outras Despesas Operacionais – Outras / 22 f 60780.84.99 Outras Dedutíveis              31.147 
Outras Despesas Operacionais – Outras / 22 f 60780.98.00 Outras 18.669 
Outras Despesas Operacionais – Outras / 22 f 60801.99.00 Diversas 481 

Exceto pela conta “Demais Atividades Pessoa Jurídica / 10 c”, para os 
demais razões solicitados foi atendida sugestão do banco quanto à forma de 
apresentação por serem considerados muito extensos para serem entregues. Além disso, 
disponibilizou-se para a equipe de trabalho o acesso a visualização desses documentos 
diretamente nas dependências da instituição financeira. 

Ainda em realização a esses trabalhos, foram objeto de estudo as seguintes 
rubricas: 

           Data-base: 31/12/2014. 

Item 
Conta Contábil / Nota 
Explicativa 

Nº Cosif/ 
Rubrica 

Rubrica 
Valor 
(R$ mil) 

1 
Títulos e Créditos 
Receber - Outros/11 b 

28.880 1100 Do Tesouro do Estado da Bahia 72.272 

2 
Títulos e Créditos 
Receber - Outros/11 b 

28.880 3801 
Títulos e Créditos a Receber - do 
BNDES – decorrentes do PND 

141.799 

 
Para estas contas maiores exames foram realizados na seção de Achados da 

Auditoria deste relatório. 
 
1.1.1.13 INFORMAÇÃO 
 

Títulos e Créditos a Receber – Tesouro Nacional. 

 

 Os valores registrados nesta conta referem-se a subvenções econômicas do 
crédito rural, na modalidade de equalização de taxas de juros e outros encargos 
financeiros, bônus, prêmios, abatimentos e rebates, bônus de garantia de produtos 
agropecuários, subvenção econômica do microcrédito produtivo orientado, entre outras. 

Para esta conta foram realizadas análises dos saldos finais anuais, desde o 
ano de 1996 (data-base 31/12/1996) até o ano de 2014 (data-base 31/12/2014), relativos 
a esses créditos, conforme apresentado a seguir: 

Valores em milhões de reais. 
Nome Dez/95 Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Dez/00 Dez/01 Dez/02 
Total 999 179 113 845 43 53 623 373 

 
Valores em milhões de reais. 

Nome Dez/03 Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 
Total 254 423 309 316 320 375 794 1.305 

 
        Valores em milhões de reais. 

Nome Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 
Total 1.047 1.149 1.373 2.265 

Fonte: Ofício Diretoria de Governo – 2015/01831, de 23/09/2015, e seus anexos. 
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Verificou-se, assim, que exceto pelo ano de 2011 em que essa conta do ativo 
decresceu em R$ 258 mil, para os demais exercícios desde o fechamento do ano de 
2005, que continha saldo em R$ 309 mil, até 31/12/2014 este montante só vem 
aumentando. 

De acordo com informações obtidas junto ao BB, no período entre janeiro 
de 2012 a setembro de 2015, o TN realizou pagamentos de subvenções econômicas 
rurais relacionadas a esses créditos no valor total de, aproximadamente, R$ 980 
milhões. A efetivação dos pagamentos demonstra que o processo apresenta fluxo e 
procedimentos que envolvem as etapas de concessão, apuração, formalização, 
encaminhamento, conferência, validação e pagamento. Dessa forma, verifica-se que é 
uma conta que produz constante efeito sobre os saldos registrados. 

Com a finalidade de obter conhecimento sobre as atividades que vêm sendo 
realizadas para receber esses valores, foi solicitado ao Banco do Brasil disponibilizar 
cópia de solicitações / consultas / comunicações formuladas ao Ministério da Fazenda, 
bem como a qualquer uma de suas Secretarias, ou a qualquer outro órgão, entidade ou 
instituição, por intermédio das quais tenha sido requerida a regularização / recebimento 
dos valores / débitos a que se refere o valor registrado em Títulos e Créditos a Receber – 
Tesouro Nacional. 

Em resposta a esta Controladoria, o Banco do Brasil apresentou 18 ofícios 
encaminhados ao TN, do período de outubro de 2012 a setembro de 2015, que 
objetivaram reclamar os valores junto ao TN. 

 Com a intenção de certificar-se sobre o recebimento desse valor, foi 
solicitado ao BB disponibilizar cópia das respostas / comunicações encaminhadas pelo 
TN em atendimento ás solicitações / consultas / comunicações de pagamento feitas pelo 
Banco do Brasil. Não foram apresentados Ofícios da Secretaria do Tesouro Nacional, ou 
documento formal.  

Em resposta ao Banco, o Tesouro Nacional encaminhou e-mails datados de 
11 e 16/06 e 14/07/02014, em que descreve que confere os valores cobrados pelo banco 
no que se refere aos créditos em aberto para Bônus e Rebates, dos exercícios de 2007 a 
2014, no total de R$ 281.566 mil. Apresentou também e-mail de 30/06/2014 
concordando com os valores referentes aos valores Bônus de PESA do período de 
19/11/2013 a 15/04/2014, totalizando R$ 12.840 mil.  

##/ManifestacaoUnidadeExaminada##Os valores registrados nas contas de ativo devem ter uma perspectiva de 
pagamento do devedor para que o credor tenha firmeza sobre o recebimento. Os 
compromissos assumidos por e-mail, embora sejam acordos, não possuem característica 
formal de comprometimento de pagamento que sejam assumidos pela União.  

Diante disso, mesmo o BB atuando junto ao TN para que fosse apresentado 
um documento formalizando o compromisso de pagamento da União, representada pelo 
Tesouro, ao BB, isso não aconteceu.  

Entretanto, o Tribunal de Contas da União se pronunciou, por meio do 
Acordão 825/2015, em 15/04/2015, sobre um trabalho realizado no passivo da União 
tendo como credor o Banco do Brasil. Como resultado, determinou que o TN efetuasse 
o pagamento dos valores devidos ao BB, necessários à cobertura dos créditos da conta 
Títulos e Créditos a Receber – Tesouro Nacional, que estejam vencidos segundo os 
prazos definidos pela legislação, de acordo com cronograma de duração a mais curta 
possível, a ser apresentado ao Tribunal dentro de 30(trinta) dias.  

Assim, embora o Banco do Brasil não possua uma formalização da União 
sobre o pagamento destes valores; esse pronunciamento do TCU, que contém 
determinação ao Tesouro para efetuar o pagamento desta conta em aberto, vai 
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salvaguardar o BB a receber os valores devidos pelo Tesouro, no que se refere a esses 
créditos. 
##/Fato## 

 
 
2 CONTROLES DA GESTÃO                           
2.1 CONTROLES INTERNOS                             
2.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               
2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Avaliação do grau de implementação das recomendações referentes às 
auditorias nos contratos de patrocínio com a CBV: ausência de imparcialidade na 
escolha dos membros do Conselho Fiscal e de providências para reaver valores pagos 
indevidamente, além de deficiências nos controles internos. 

 
 
Fato 
 

No exercício de 2014, esta Controladoria-Geral da União realizou trabalho 
auditorial que visava acompanhar os atos e fatos da gestão dos contratos de patrocínio 
do Banco do Brasil S.A. com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), vigentes no 
exercício de 2012 e 2013 (Contratos nº 2012/96000112 e 2012/96000113), analisando o 
fluxo administrativo interno do BB com o intuito de verificar a aderência às normas e 
regulamentos para pactuação, execução contratual e análise das prestações de contas, 
bem como os controles implementados de forma a garantir o adequado cumprimento 
dos objetivos propostos (Relatório de Auditoria nº 201407543) e à gestão desses 
recursos e execução contratual pela entidade patrocinada (Relatório de Auditoria nº 
201407834). 

Estes trabalhos se balizaram pelos critérios de criticidade, em vista de uma 
série de denúncias de má versação e desvio de recursos recebidos do Banco pela CBV. 

A Equipe de Auditoria mapeou a rotina manualizada de contratação de 
patrocínios pelo BB e constatou a necessidade de: 1) realização de novos procedimentos 
para projetos de patrocínios com vistas à mitigação de riscos para o Banco; e 2) 
readequação do instrumento de Bônus de Perfomance, para o qual foi emitido nove 
recomendações gerenciais com vistas a elidir/minimizar as impropriedades verificadas. 

Todas as nove recomendações emitidas pela CGU ao Banco do Brasil foram 
tempestivamente implementadas (e, quando cabível, constam) em aditivos contratuais, 
assinados em 16/01/2015: 

• Recomendação 1: Estabeleça nos contratos de patrocínios com a CBV a 
exigência de regulamento para as contratações que defina padrões de governança 
mínimos, como pesquisa de preços, impossibilidade de contratação de pessoas 
ligadas à CBV sem a justificativa e autorização dos conselhos, transparência de 
todos os contratos no sítio da CBV indicando os que têm partes relacionadas e as 
razões da contratação, exigência da capacidade operacional e a experiência das 
contratadas. 

• Recomendação 2: Estabeleça nos contratos de patrocínios com a CBV a 
exigência de contratação da auditoria independente para certificar o 
cumprimento do código de contratações pela CBV. 
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• Recomendação 3: Solicite a própria CBV que efetive a criação de comitê similar 
aos de sustentabilidade para conselho de administração, com vistas a auxiliar na 
tomada de decisões de longo prazo, como o planejamento estratégico e os planos 
anuais,  avaliação de contratação de serviços e produtos entre outras. Sugerindo 
que o perfil seja representativo com a comunidade de vôlei. 

• Recomendação 4: Estabeleça nos contratos de patrocínios com a CBV a 
exigência do fortalecimento do Conselho Fiscal estabelecendo critérios de 
seleção que fomentem a independência dos membros e a multiplicidade de 
conhecimentos para atuação ampla, abrangente e profunda. 

• Recomendação 5: Aprofunde a solicitação de informações do orçamento 
fornecido pela CBV ao Banco do Brasil, incluindo os parâmetros para 
elaboração do quadro orçamentário e o detalhamento dos grupos de despesas 
que serão direcionados os recursos. Pelo montante envolvido que seja aprovado 
e acompanhada pelos Conselhos da entidade. 

• Recomendação 6: Aprimore análise das demonstrações contábeis da CBV 
solicitadas pelo Banco do Brasil para desenvolver acompanhamento da entidade 
por meio da comprovação dos orçamentos apresentados, informações sobre as 
partes relacionadas e capacidade de sustentação de suas atividades a longo 
prazo. 

• Recomendação 7: Exija da CBV o cumprimento dos parâmetros estabelecidos 
na Lei n.º 12.315/2011, em especial o artigo 18-A.  

Especificamente sobre o Bônus de Perfomance: 

• Recomendação 1: Que o Banco do Brasil atue de forma mais proativa junto à 
entidade como forma de garantir que os valores repassados a título de Bônus de 
Perfomance realize distribuição para aqueles ligados diretamente ao alcance das 
metas (atletas e comissão técnica),  

• Recomendação 2: Caso seja necessário uma maior partilha desses recursos (com 
outros profissionais da CBV), que seja elaborada uma justificativa, aprovada 
pelos Conselhos e amplamente divulgada. 

No que tange ao Relatório de Auditoria nº 201407834 (auditoria realizada 
na CBV) foi recomendado que a entidade: 

I. Elabore regulamento para as contratações que defina padrões de governança 
mínimos, como pesquisa de preços, impossibilidade de contratação de pessoas 
ligadas à CBV sem a justificativa e autorização dos conselhos, transparência de 
todos os contratos no sítio da CBV indicando os que têm partes relacionadas e as 
razões da contratação, exigência da capacidade operacional e a experiência das 
contratadas. 

II. Contrate auditoria independente para certificar, especificamente, o cumprimento 
do código de contratações elaborado no item anterior. Tanto essa Auditoria, 
como a Auditoria Independente que analisa as demonstrações contábeis, tenham 
contratação com vistas a garantir a qualidade de seus trabalhos e a sua efetiva 
independência. 

III. Efetive a criação de comitê para apoio do conselho diretor, com vistas a auxiliar 
na tomada de decisões de longo prazo, como o planejamento estratégico e os 
planos anuais, avaliação da contratação de serviços e produtos entre outras. Os 
seus membros, devem ser representantes da comunidade do vôlei, incluindo 
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atletas, comissão técnica, mídia especializada entre outros e suas indicações 
devem ser aprovadas pelo Conselho Diretor e Assembleia Geral. 

IV. Fortaleça o Conselho Fiscal estabelecendo critérios de seleção que fomentem a 
independência de seus membros e a multiplicidade de conhecimentos para 
atuação ampla, abrangente e profunda.  

V. Cumpra os parâmetros estabelecidos na Lei n.º 9.615/2009, em especial o artigo 
18-A (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013). 

VI. Inclua em seu código de ética a impossibilidade de contratar empresas que 
tenham relacionamentos com funcionários e dirigentes, sem autorização prévia 
dos Conselhos Fiscal e Diretor, e eventualmente até da Assembleia Geral. 

VII. Crie uma Ouvidoria, ligada diretamente à Presidência da entidade, com canal de 
comunicação próprio. O profissional indicado para esta função deve ter 
experiência, e não deve apresentar vínculo prévio com a CBV, com mandato não 
superior a um ano, prorrogável por um ano, e deve ser aprovado tanto pelo 
Conselho Diretor como pela Assembleia Geral.   

VIII. Atue para providenciar o ressarcimento dos gastos apontados no Relatório com 
serviços contratados sem comprovação da sua execução com as medidas 
administrativas e legais cabíveis.    

IX. Apure a existência de outros serviços não executados e tome as providências 
administrativas e legais para o ressarcimento das suas despesas. 

##/Fato## 

Causa 
 

Adoção parcial de providências recomendadas com vistas a elidir 
impropriedades. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

Por meio do Ofício Diretoria Estratégia da Marca- 2015/001410, de 
23/09/2015, o Banco do Brasil esclareceu todas as providências tomadas pela CBV 
frente às recomendações emitidas no Relatório de Auditoria nº 201407834. 

No que tange às providências para o ressarcimento dos gastos apontados no 
Relatório com serviços contratados sem comprovação da sua execução com as medidas 
administrativas e legais cabíveis, o Banco do Brasil pontuou que: 

A CBV contratou escritório de advocacia terceirizado para criação de 
plano de ação contemplando medidas legais e administrativas para providenciar o 
ressarcimento dos gastos com serviços contratados sem a devida comprovação de sua 
execução apontados no relatório 201407834. 

O trabalho foi dividido em duas fases, sendo a primeira de levantamento 
documental e a segunda de providências administrativas e/ou legais que serão tomadas 
a partir da finalização da fase 01. 

Terminada a fase 01, a CBV encaminhou ao Banco um relatório com 
descritivo do levantamento documental realizado na referida fase e com proposta de 
encaminhamento a ser implementado na fase 02. Por se tratar de documento contendo 
tese jurídica, o mesmo foi encaminhado para Diretoria Jurídica do BB e está sendo 
analisado por aquela Douta Consultoria para emissão de parecer sobre a proposta de 
ações apresentada pela CBV para realização da fase 02 do plano de ação de 
ressarcimento. 
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Recebida a versão preliminar deste Relatório, quanto à contratação de 
serviço de auditoria independente para certificar o cumprimento do código de 
contratações, o BB apresentou mensagem eletrônica do Diretor-Executivo da CBV 
encaminhada à DIREM/BB em 26/10/2015 – 13h23min, com o seguinte conteúdo: 

1 – Sobre o assunto – Auditoria do código de contratações – informamos 
que já está contratada a empresa de auditoria BDO RCS, conforme já informado e 
enviado o contrato a vocês, para realização de auditoria permanente em nosso código 
de contratações. 

Tal auditoria será concluída após o encerramento do ano fiscal em 
31/12/2015 e será entregue até 28 de fevereiro de 2016. 

A periodicidade é anual de acordo com o aditivo. 

Recebida a versão preliminar deste Relatório, em relação à composição do 
novo Conselho Fiscal, também constou nessa mensagem eletrônica da CBV que: 

2 – Sobre os componentes do Conselho Fiscal – Sobre o conselheiro fiscal 
Antônio Carlos Coelho, que também é membro do conselho fiscal da CBF, 
esclarecemos que ele é oriundo do Rio de Janeiro e reside aqui e não em Maceió. 

Sobre sua ligação com a CBF, reitero que isto estava claro desde o início, 
inclusive consta no seu currículo publicado no nosso site. Um conselheiro com esta 
experiência é importante também para nós, e não vemos incompatibilidade no simples 
fato dele ser também membro do conselho fiscal da CBF. Não podemos presumir 
inidoneidade pelo simples fato de ser membro de uma entidade sob investigação. E seu 
nome foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Geral da CBV. 

Sobre os outros dois serem do mesmo estado e mesma formação, não vemos 
nenhuma incompatibilidade. Foram eleitos sim respeitando-se o estatuto, o regimento e 
o aditivo do Banco do Brasil (no caso do que solicitou renúncia, a falha foi nossa em 
não identificar o problema), podem exercer a função como previsto, e não estamos 
pensando em modificar neste momento. Estamos funcionando bem, com reuniões 
periódicas e com apresentação dos balancetes mensais para não termos somente uma 
reunião por ano. Tem sido uma atuação excelente. 

Além disso, o BB apresentou a cópia da Carta Renúncia do F.C.A.P., CPF 
***.077.224-**, sócio do filho do presidente da CBV (W.P.L.F., CPF ***.677.254-**) 
na empresa BLP Trading Importação e Exportação Ltda. (CNPJ 11.890.947/0001-31). 

Recebida a versão preliminar deste Relatório, a respeito da identificação e 
currículo do Ouvidor da CBV, o BB encaminhou cópia do Relatório da Ouvidoria da 
CBV, referente ao período de maio de 2015 a setembro de 2015, assinado pelo Ouvidor 
Flávio Pequeno, e cópia do currículo deste. 

Por fim, quanto às constatações sobre as constatações feitas pela empresa 
Trusty Consultores Ltda, o BB, após recebida a versão preliminar deste Relatório, 
encaminhou as seguintes cópias de orientações e normas criadas pela CBV para 
melhorar os processos: 

· Plano de Ação; 
· PL-ADM-01 Política de Alçadas e Competências para Decisões 

Empresariais; 
· MA-ADM-001 Manual de Relacionamento com o Fornecedor; 
· PR-ADM-001 Procedimento de Compras, Contratação e 

Pagamento; 
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· PL-ADM-002 Política de Contratação de Bens, Serviços e 
Materiais; e 

· PL-ADM-006 Política de Viagem. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Foi possível identificar que o Banco do Brasil fez constar nos aditivos aos 
contratos de patrocínio a exigência de implementação, pela CBV (ente patrocinado), das 
nove recomendações emitidas pelo relatório de auditoria.  

Esta Equipe de Auditoria constatou a atuação da Confederação Brasileira de 
Voleibol para realizar tais demandas/dispositivos, doravante, contratuais. A saber: 

O Regulamento para as contratações (documento denominado “Política- 
Contratação de bens, serviços e materiais”), foi criado e se encontra publicado no sítio 
da CBV (http://2015.cbv.com.br/anexos/politica_de_compras.pdf). Também é possível 
localizar no sítio editais e licitações e a publicação de contratos. 

A contratação de serviço de auditoria independente para certificar o 
cumprimento do código de contratações elaborado não pôde ser efetivamente 
constatado, visto que foi disponibilizado a esta Equipe de Auditoria da CGU apenas 
‘proposta de serviços’, elaborada pela empresa BDO RCS Auditores Independentes SS, 
em 13/02/2015. Este relatório, na hipótese de efetivamente realizado, não foi localizado 
no sítio da CBV na internet. 

 Esta mesma empresa de auditoria independente auditou as demonstrações 
contábeis da CBV referentes ao exercício findo em 2014 e concluiu que as mesmas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da entidade, destacando em parágrafo de ênfase o trabalho auditorial desta 
CGU, concluindo que: 

As demonstrações contábeis da Entidade foram preparadas no pressuposto da 
idoneidade da Administração e não incluem quaisquer ajustes nas contas patrimoniais 
que poderiam ser requeridas caso as medidas solicitadas pela Controladoria Geral da 
União (CGU) não sejam implementadas. 

O comitê para apoio do conselho diretor foi criado, com membros 
representantes da comunidade do vôlei, incluindo atletas, ex-atletas, comissão técnica, 
representante de clubes e mídia especializada e já realizou um primeiro encontro (cuja 
periodicidade será trimestral) no mês de agosto/2015. 

O Conselho Fiscal foi reformulado, ganhando novo Regimento e novos 
membros. Além disso, o currículo dos conselheiros teve ampla divulgação 
(transparência) no sítio da CBV na internet, conforme as melhores práticas de 
governança. 

Todavia, visto que a Missão do Conselho Fiscal, conforme artigo 3º de seu 
Regimento é “fiscalizar os atos da Administração no desempenho econômico, 
financeiro e orçamentário, observando o cumprimento dos deveres legais e estatutários, 
visando à proteção dos interesses da entidade”, mostrou-se ação que em si traz riscos à 
sua efetiva e imparcial atuação, a escolha de pelo menos três dos seis membros do CF 
(dois dos três titulares- ou seja, 2/3 dos membros titulares- e ainda um dos suplentes) 
com origem, formação educacional e atuação profissional no mesmo Estado do 
presidente da Confederação Brasileira de Voleibol: Alagoas. 
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O risco de que eventuais relações de amizade ou compadrio comprometam a 
atuação isenta e independente mostrou-se maior do que eventuais meras coincidências 
geográficas, ainda mais quando se constata que um dos membros (F.C.A.P., CPF 
***.077.224-**) é sócio do filho do presidente da CBV (W.P.L.F., CPF ***.677.254-
**) na empresa BLP Trading Importação e Exportação Ltda. (CNPJ 11.890.947/0001-
31). 

O outro membro titular do Conselho Fiscal da CBV apresenta em seu 
currículo a função de presidente do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) desde 1986, ou seja há quase três décadas.   

Destaca-se que as demonstrações contábeis da CBF referentes aos 
exercícios 2013 e 2014 e aprovadas pelo Conselho Fiscal tiveram como Auditores 
Independentes a empresa RSM Acal Auditores Independentes SS (CRC/RJ 004.080/O-
9), citada no Relatório de Auditoria CGU nº 201407834 por pagamentos recebidos, da 
CBV, sem previsão contratual.  

De outra forma, em vista das várias questões que envolvem a Confederação 
Brasileira de Futebol, divulgadas pela mídia nacional e internacional, envolvendo 
investigação em curso na Suíça e nos EUA e com o ex-presidente em cárcere, tal 
escolha não pareceu ter sido a decisão mais acertada pela CBV, em vista do extenso 
trabalho deste conselheiro na CBF que poderá impedi-lo de exercer as funções de 
conselheiro fiscal na Confederação Brasileira de Voleibol com a dedicação que se 
espera.  

O cumprimento dos parâmetros estabelecidos na Lei n.º 9.615/2009 estão 
previstos no aditivo contratual como obrigações da patrocinada. 

O código de ética foi criado e contou com previsão expressa de: 
impossibilidade de contratar empresas que tenham relacionamentos com funcionários e 
dirigentes, sem autorização prévia dos Conselhos Fiscal e Diretor, e eventualmente até 
da Assembleia Geral.  

Foi criada a Ouvidoria, ligada diretamente à Presidência da entidade, com 
Regimento Interno e canal de comunicação próprio. Todavia não foi identificado nem 
quem seria o profissional indicado para a função, nem sua experiência ou eventual 
existência de vínculo prévio com a CBV.   

Quanto às providências para o ressarcimento dos gastos apontados no 
Relatório com serviços contratados sem comprovação da sua execução com as medidas 
administrativas e legais cabíveis, O Banco do Brasil não indica a data em que o 
expediente da Confederação Brasileira de Voleibol lhe foi entregue para considerações, 
mas o sítio da CBV, não atualizado, informa que o Plano de Ação (fase 01) seria 
apresentado pelo escritório contratado até 17/08/2015, indicando que quase dois meses 
depois desse diagnóstico nenhuma providência efetiva ainda foi tomada. 

E por fim ressalta-se o trabalho auditorial contratado pela CBV para a 
apuração da existência de outros serviços não executados e, consequentemente, a 
tomada de ações administrativas e legais para o ressarcimento das suas despesas. 

Relatório da empresa Trusty Consultores Ltda. não identificou nenhum caso 
de serviço pago, mas não realizado. Contudo, ressalta em seu relatório (‘Sumário 
Executivo’, assinado em 11/05/2015): 

Em nossa opinião, fundamentada em testes de auditoria realizados, 
concluímos que os processos examinados são insatisfatórios, pois existem deficiências e 
inexistência de controles internos para riscos avaliados com elevado nível de 
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importância. As deficiências identificadas, pela sua natureza podem gerar prejuízos 
financeiros. 

(...) 

As deficiências foram descritas em Relatórios Detalhados de Auditoria para 
as quais foram definidos planos de ação corretiva com definição de responsáveis pela 
implementação. Alguns desses planos já estão em fase final de implantação e os demais 
foram definidas datas onde realizaremos exames de follow-up para certificar a efetiva 
implementação. 

 

Este relatório ressalta as deficiências de controles internos da CBV e os 
riscos associados de prejuízo financeiro à entidade e, por tabela, ao ente patrocinador. 

O Gestor encaminhou manifestação, após o Relatório Preliminar, 
demonstrando a criação da Ouvidoria, inclusive com Relatórios de trabalho. Justificou, 
ainda, que a Auditoria no Regulamento de Compras acontecerá no início do ano que 
vem conforme programado. Na questão das fragilidades nos controles internos 
disponibilizou vários normativos internos para fortalecimento da gestão, mas não 
apresentou o follow-up da Auditoria sobre implementação das recomendações. 

Apesar desse esforço da CBV no cumprimento das recomendações exaradas 
pela CGU com intuito de mitigar os riscos do patrocínio, em especial o risco de 
imagem, para o Banco do Brasil, ressaltamos que a escolha de conselheiro fiscal sócio 
do filho do Presidente da Entidade evidenciou, no mínimo, falta de zelo na estruturação 
de uma unidade de governança imprescindível para superação dos problemas 
identificados. Essa situação coloca o comprometimento da Alta da Administração da 
CBV, especificamente o Presidente da Entidade, com essa superação dos problemas e 
mitigação dos riscos ao Banco do Brasil, em uma avaliação negativa, não obstante a 
renúncia do Conselheiro em questão, pois houve problema já na indicação.  

Quanto aos outros conselheiros indicados, cabe esclarecer que não houve 
nenhuma restrição quanto à idoneidade do Conselheiro que faz parte do Conselho Fiscal 
da CBF há 30 anos, mas somente ponderamos se teria espaço suficiente na agenda para 
tratar os assuntos da CBV dada a situação existente na CBF no momento. 

    

##/AnaliseControleInterno#Recomendações:  

 
Recomendação 1: Que o Banco do Brasil reavalie os riscos (inclusive de imagem) 
associados à escolha de membros do Conselho Fiscal na CBV tendo relação comercial 
com o filho do presidente da entidade, mesmo com a renúncia do Conselheiro, na 
perspectiva do Comprometimento da Entidade com a superação das fragilidades de 
controle da Entidade,   
 
Recomendação 2: Solicite à CBV os relatórios de acompanhamento da implementação 
dos planos de ação corretiva recomendados pelo trabalho de auditoria que avaliou os 
controles internos da entidade, verificando a efetiva atuação da Confederação na 
superação nas deficiências apontadas. 
 
Recomendação 3: Que o Banco do Brasil finalize o parecer sobre a proposta de ações 
apresentada pela CBV para que efetivamente sejam devidamente cobrados 
judicialmente os valores pagos por serviços não executados. 
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Recomendação 4: Que o Banco do Brasil caso não sejam implementadas as primeiras 
duas recomendações, reavalie os riscos/benefícios da continuidade da parceria com o 
CBV, no intuito de proteger a imagem da instituição bancária.   
 
 
2.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação do Plano de Providências Permanente (PPP) do Banco do Brasil 
frente às constatações/recomendações do Relatório de AAC nº 201407629. 

 
Fato 
 

A análise das recomendações emitidas por este Órgão de Controle Interno 
ao Banco do Brasil por meio do último relatório de auditoria anual de contas (nº 
201407629), nos levou a verificar o grau e implementação do Plano de Providências 
Permanente (PPP). 

Destacam-se os atendimentos a) à recomendação para que o Banco do Brasil 
S.A. publicasse na internet de forma detalhada e discriminada o currículo dos 
conselheiros de administração, dando maior transparência à governança do Banco; e b) 
para que fosse harmonizada a divulgação das Provisões Judiciais, nos demonstrativos 
contábeis (mormente nas Notas Explicativas), com os pressupostos do CPC nº 25. 

No que toca às questões de Governança apontadas no relatório, foi-nos 
informado que a plena implementação de algumas dessas recomendações depende de 
aprovação do Conselho de Administração, que ainda não analisou tais questões de 
maneira formal. Aqui, citam-se especificamente as recomendações 1) para a inclusão 
em caráter multianual de agentes externos ao Banco para avaliações das atividades 
desenvolvidas pelo Conselho de Administração; e 2) realizar análise sobre a pertinência 
e conveniência da criação de Comitê de Risco que assessore o Conselho no tocante aos 
riscos de crédito, de mercado, de liquidez e operacional com possibilidade de extensão 
às outras categorias de risco. 

O Plano de Providências Permanente referente às demais recomendações 
expedidas foi julgado adequado, por esta Equipe de Auditoria, mas não foram realizados 
testes que comprovassem sua efetiva implementação. Todavia registre-se que todas as 
providências tomadas pelos respectivos gestores foram certificadas pela Auditoria 
Interna do Banco.  



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

 
 
Certificado: 201503906 
Unidade(s) Auditada(s): BANCO DO BRASIL S/A 
Ministério Supervisor: MINISTERIO DA FAZENDA 
Município (UF): Brasília (DF) 
Exercício: 2014 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2014 e 31/12/2014 
pelos responsáveis das 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 
informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, 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. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, 
considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de 
gestão de agentes do Rol de Responsáveis: 

- R$ 1,5 bilhão registrado na conta ativo Alongamento de Crédito Rural desde o ano de 
2002 sem posicionamento formal de que o TN efetuará o devido pagamento (item 
1.1.1.1);  

- Créditos a receber sem previsão de recebimento (item 1.1.1.2); e 

- Avaliação do grau de implementação das recomendações referentes às auditorias nos 
contratos de patrocínio com a CBV: ausência de imparcialidade na escolha dos 
membros do Conselho Fiscal e de providências para reaver valores pagos 
indevidamente, além de deficiências nos controles internos (item 2.1.1.1). 

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas 
medidas saneadoras. 

5. Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, 
consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201503906, proponho que o 
encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela regularidade. 

Brasília (DF), 28 de outubro de 2015. 
 

 

 
Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária I 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 
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Parecer: 201503906 
Unidade Auditada: BANCO DO BRASIL S/A 
Ministério Supervisor: Ministério da Fazenda - MF 

Município/UF: Brasília (DF) 
Exercício: 2014 

Autoridade Supervisora: Joaquim Vieira Ferreira Levy 

 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2014 do 

Banco do Brasil S/A, expresso a seguinte opinião acerca dos atos de gestão, com base nos principais 

registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

O Banco do Brasil S/A, sociedade anônima aberta, de economia mista e organizado na forma de 

banco múltiplo, destacou, em seu Relatório da Administração, ter sua essência norteada pelo conceito de 

"Banco de mercado com espírito público" e sua crença, em "um mundo bom para todos exige espírito 

público em cada um de nós", com base em uma busca constante da conciliação das necessidades e 

interesses do Banco e de todos seus públicos de relacionamento. São consideradas as dimensões individual 

e coletiva, seja atuando como banco de mercado, seja na realização de negócios sociais ou como 

protagonista do desenvolvimento do País. Em termos de grandes números do exercício de 2014, cabe citar 

os Ativos da ordem de R$ 1,4 trilhão, o Patrimônio Líquido de R$ 81 bilhões e seu Lucro Líquido de R$ 

11,25 bilhões. 

Com base nisso e no firmado entre a Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da 

União, os principais temas abordados neste trabalho referiram-se a recursos repassados pelo Tesouro 

Nacional para aplicação com fins sociais, além de temas que possam impactar a imagem e os resultados 

Banco. 

Das situações identificadas pela equipe a partir das análises realizadas, merece destaque a 

constatação sobre os valores a receber da Secretaria do Tesouro Nacional, na ordem de R$ 1,5 bilhão, com 

créditos desde 1996, mas sem posicionamento formal de que o TN efetuará o devido pagamento, visto que 

desde 2012 não houve mais tratativas entre este e o BB. Em função disso, recomendou-se buscar junto ao 

Tesouro Nacional a negociação formal do montante dos créditos referentes ao Alongamento de Créditos 

Rurais. 



Ainda sobre valores a receber, verificou-se a necessidade de uma atuação mais incisiva por parte 

do Banco que assegure o recebimento dos créditos ‘Títulos e Créditos a Receber - do Tesouro do Estado da 

Bahia – Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana’, e ‘Títulos e Créditos a Receber - do 

BNDES – decorrentes do PND’, cujo valor aproximado é de R$ 200 milhões. Para isso, recomendou-se 

avaliar outras formas de assegurar o recebimento desses créditos, além da possibilidade de registrar a 

respectiva provisão para perda.  

Das constatações que podem vir a afetar a imagem do BB, ressalta-se a relacionada ao 

patrocínio com a CBV, para a qual foi recomendada a atuação do Banco no sentido de provocar a 

Confederação para a tomada de medidas ainda pendentes.  

Por fim, os trabalhos realizados com enfoque na Unidade de Governança das Entidades Ligadas 

ao BB objetivaram o aprimoramento do processo de seleção e indicação de seus representantes nessas 

Entidades e da gestão dos investimentos, e contaram com um objeto específico de análise: o Banco 

Patagonia, o maior investimento no exterior ao final de 2014. A partir disso, espera-se agregar, em especial, 

no aperfeiçoamento do respectivo procedimento de avaliação e, no geral, para os seus investimentos mais 

relevantes ou de maior criticidade, na melhoria da evidenciação dos benefícios alcançados pelo BB em 

relação ao que se esperava quando da aquisição, as expectativas relacionadas aos negócios e sinergias e as 

metas estabelecidas. 

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. Desse 

modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da 

CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, 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, 28 de outubro de 2015. 

 

 

 

Diretor de Auditoria da Área Econômica  
 


