Unidade Auditada: BANCO DO BRASIL S/A
Exercício: 2012
Processo: 20130000433
Município: Brasília - DF
Relatório nº: 201306257
UCI Executora: SFC/DEFAZ - Coordenação-Geral de Auditoria da Área Fazendária

_______________________________________________
Análise Gerencial

Senhor Coordenador-Geral,

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º
201306257, 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 (a) BANCO DO BRASIL
S/A.
1. Introdução
O Banco do Brasil S.A. - BB, pessoa jurídica de direito privado, sociedade
anônima aberta, de economia mista, está organizado na forma de banco múltiplo, e,
assim, tem por objeto a prática de operações bancárias ativas, passivas e acessórias, a
prestação de serviços bancários, de intermediação e suprimento financeiro.
O seu acionista controlador é a União, com 59,1% do Capital Social,
enquanto o principal acionista minoritário é a Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil (Previ), com 10,4%, razão pela qual, conforme previsão no seu Estatuto
Social, atua como instrumento de execução da política creditícia e financeira do
Governo Federal.
Com a missão de “ser um banco competitivo e rentável, promover o
desenvolvimento sustentável do Brasil e cumprir sua função pública com eficiência”,
divulgada em seu sítio eletrônico, o BB direcionou seus esforços, em 2012, para
aumentar a eficiência operacional, a partir da otimização de processos para diminuir
despesas, para investimentos em Tecnologia da Informação – TI, para a concessão de
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Crédito e para a redução da inadimplência, além da internacionalização e da
sustentabilidade.
O maior destaque no seu Relatório de Gestão de 2012 foi o resultado
econômico-financeiro: o lucro líquido de R$ 12,2 bilhões, o retorno anualizado sobre o
patrimônio líquido de 19,8%, o alcance de R$ 1,2 trilhão em Ativos e a atuação de
crédito com participação de 20,4% no mercado, o que o tornou líder do Sistema
Financeiro Nacional. Para atingir tais números, ressaltou, dentre outros, os eventos: o
Programa BOMPRATODOS; o aumento da capilaridade da rede de atendimento, a
partir da rede de correspondentes bancários, com o início das atividades do Banco
Postal; a assinatura do contrato entre o BB e a União com o objeto da concessão de
crédito de R$ 8,1 bilhões na forma de Instrumento Híbrido de Capital e Dívida para
financiar a safra 2012/2013; a autorização do Bacen para classificar nessa mesma forma
as emissões de Bônus Perpétuo; a melhoria de classificação de capital pelo Bacen dos
R$ 1,49 bilhão de emissão de Letra Financeira Subordinada; e a maior captação no
mercado externo, de US$ 1,925 bilhão, por meio da emissão de títulos de dívida de dez
anos.
2. Resultados dos trabalhos
Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de
02/07/2013 a 13/09/2013, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao
Serviço Público Federal, e se restringiram à análise das informações do Relatório de
Gestão de 2012 da Unidade Auditada e das complementares, encaminhadas em
respostas às Solicitações de Auditoria, além de Relatórios de Auditoria Interna, em
confronto com suas demonstrações contábeis publicadas e em comparação com o
mercado e com Relatórios de Gestão de anos anteriores, e ao cruzamento de bases de
dados com enfoque na acumulação indevida de cargo, função ou emprego público.
A informação aqui foi suprimida, por solicitação da unidade auditada, em
função de sigilo fiscal, bancário e/ou comercial, na forma da lei.
A partir da análise censitária de todos os itens que compõem o Relatório de
Gestão e as peças complementares, verificamos na Prestação de Contas da Unidade a
existência das peças e respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas
DN–TCU–119/2012 e 124/2012.
Em acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN-TCU-124/2012 e em
face dos exames realizados, efetuamos as seguintes análises:
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2.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão
A avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão de uma
Unidade Jurisdicionada, para se tornar relevante, deve vincular as realizações dos
principais Programas de Governo e do Programa de Dispêndios Globais - PDG aos
destaques em nível estratégico constantes do Relatório de Gestão.
Para tanto, realizou-se a análise comparativa dos demonstrativos contábeis
de 2012 com os exercícios de 2009 a 2011, mas considerando a participação de cada
conta no total do Ativo e do total das Receitas de Intermediação Financeira, e a análise
do desempenho dos Programas do Orçamento de Investimento e do executado com
dispêndios correntes e de capital, do PGD, em relação ao previsto em lei e ao executado
no exercício anterior.
A partir disso, juntamente com análise das principais ações em termos de
Governança Corporativa, foi possível verificar se os atos e fatos de gestão guardam
consonância com as realizações ressaltadas pelo Banco do Brasil S.A. - BB em seu
Relatório de Gestão.

2.1.1 Governança Corporativa
Quanto à dimensão qualitativa do resultado, o Banco do Brasil emprega
ações para se obter o melhor resultado do processo de modelagem organizacional,
quando alterações nos direcionadores estratégicos exigem tal medida para tornar a
arquitetura organizacional mais alinhada.
Além das correções das melhorias sistematicamente efetuadas pelas áreas de
linha que possuem competência para tanto, a Auditoria Interna do BB testa a qualidade
dessa arquitetura e emite sugestão de melhoria, (A informação aqui foi suprimida, por
solicitação da unidade auditada, em função de sigilo fiscal, bancário e/ou comercial, na
forma da lei).
A informação aqui foi suprimida, por solicitação da unidade auditada, em
função de sigilo fiscal, bancário e/ou comercial, na forma da lei.
Além disso, dentro da filosofia de gerar mais valor para os acionistas e
melhorar cada vez mais esses indicadores apresentados, com o alinhamento do
comportamento dos executivos aos interesses dos acionistas e da sociedade, o BB
reforça a sua governança corporativa com a implementação de instrumentos
comprometidos com a transparência, prestação de contas, a equidade e responsabilidade
socioambiental.
Entre várias ações de governança do BB, mencionadas no Ofício Diretoria
Estratégia e Organização – 2013/00194, de 05/07/2013, destacam-se:
1. garantias aos acionistas minoritários dos direitos de voto nas deliberações
da Assembléia Geral, além de outras asseguradas em estatuto – Art. 54 do Estatuto;
2. competência à Assembléia Geral para aprovar a adoção pelo BB de
práticas diferenciadas de governança corporativa e a celebração de contrato para essa
finalidade, a exemplo da adesão ao Novo Mercado da BM&BOVESPA – Estatuto, art.
10;
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3. prestígio à transparência por considerar a regra geral a divulgação de
informação, exceto a de caráter restrito, que coloque em risco a atividade e a imagem
institucional, ou a que esteja protegida por lei – Código de Ética;
4. manutenção de Serviço de Informação ao Cidadão – SICBB, canal único
e exclusivo no BB para o atendimento das demandas oriundas da Lei de Acesso à
Informação;
5. instituição e definição em normativos internos de competência para
Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Diretor;
6. asseguração da fiscalização dos atos de gestão administrativa mediante
Conselho Fiscal e, para auxiliar o Conselho de Administração a desempenhar suas
atribuições, estão acionados o Comitê de Auditoria e o Comitê de Remuneração, bem
como uma Unidade de Auditoria Interna, subordinada ao Conselho de Administração;
7. garantia em estatuto de supervisão e avaliação das atividade de auditoria
independente pelo Comitê de Auditoria – Estatuto, arts. 21, inciso IV e 33, §3, inciso II;
8. garantia em estatuto de procedimentos de autorregulação para prevenir o
uso de informações privilegiadas pelos administradores. Esses procedimentos são
disciplinados por Política Específica de Divulgação de Ato ou Fato Relevante do Bando
do Brasil e de Negociação com Valores Mobiliários de Emissão do Banco do Brasil.
Também como instrumento de fortalecimento de governança, em
manifestação à Nota Técnica n°1308/2013/DEFAZ/DE/SFC/CGU-PR, de 24 de maio
de 2013 – Ofício DINOP 2013/0630, de 24/06/2013 -, o BB informa que não foram
celebrados pelo Banco do Brasil, bem como pelas suas subsidiárias, contratos de
consultoria de qualquer espécie, com a empresa de auditoria independente responsável
por prestar auditoria das demonstrações contábeis do conglomerado BB.
Em complemento a essa manifestação, Ofício Auditoria Interna –
2013/0455, de 03/07/2013, o BB relaciona os seguintes instrumentos de controle
existentes para mitigação dos riscos inerentes aos aspectos da independência do auditor
externo na contratação e atuação desse auditor, no âmbito do Conglomerado Banco do
Brasil, além de outros constantes dos normativos internos:
a) condições para participação no processo licitatório previstas no edital do
Pregão Eletrônico;
b) cláusulas contratuais com obrigações da contratada e declaração formal
fornecida pelo auditor externo; e
c) análise e parecer emitido pelo Comitê de Auditoria do Banco do Brasil
nas contratações de serviços com o auditor externo do conglomerado.
Em relação ao item “c”, cabe destacar que o Comitê de Auditoria do Banco
do Brasil, em trabalho realizado no exercício de 2012, concluiu que “a auditoria
independente é efetiva e não foram identificadas ocorrências que pudessem
comprometer sua independência.” – Relatório de Gestão, pag. 254.
Ainda no contexto de governança, o BB instituiu o Programa de
Remuneração Variável de Dirigentes do Conglomerado, visando fortalecer o ambiente
de governança corporativa, alinhando o comportamento dos gestores com o do
conglomerado. Na ocasião da análise da metodologia, identificou-se espaço para
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melhoria, para o qual se recomendou melhoria, conforme item 1.1.1.1 dos Achados de
Auditoria.
2.1.2 Análise dos resultados econômico-financeiros
A grande contribuição para o alcance dos resultados em 2012 foram os
objetivos e indicadores previstos no planejamento estratégico vigente no exercício,
disponibilizado apenas para consulta, por sigilo comercial, conforme Ofício da Diretoria
de Estratégia e Organização n˚ 2013/00181, de 08/07/2013, em resposta à Solicitação de
Auditoria n˚ 201306257/001. Da mesma forma, foi disponibilizada, sob sigilo, a análise
técnica do desempenho organizacional feita pelo BB, conforme Ofício da Diretoria de
Estratégia e Organização n˚ 2013/00192, de 12/07/2013. A análise dos indicadores
permitiu concluir que o desempenho foi satisfatório já que a maioria deles superou a
meta estipulada ou ficou próximo a esta.
Em relação aos resultados econômico-financeiros destacados pelo Gestor,
avaliou-se a eficácia e a eficiência no cumprimento dos objetivos e metas físicas e
financeiras planejadas ou pactuadas para o exercício, identificando eventuais causas de
insucessos no desempenho da gestão.
Tanto a leitura do Relatório Anual do Banco do Brasil quanto do seu
Relatório de Administração (referentes ao exercício 2012) apresentou resultados
financeiros da instituição bastante positivos.
Mediante o Expediente Diretoria de Controladoria nº 2013/007863, de
04/07/2013, a Unidade afirma que as metas do Banco se constituíam em R$ 11,8 bi
(onze bilhões e oitocentos milhões de reais) para o lucro líquido, 17% de retorno
anualizado sobre o patrimônio líquido e R$ 4,13 (quatro reais e treze centavos) de lucro
líquido por ação.
Assim, pelos dados apresentados percebe-se a superação positiva dos
resultados quantitativos planejados pela Unidade. A tabela 1 ilustra a análise:

Tabela 1: Superação positiva das metas de lucratividade do Banco do Brasil
Meta:
Resultado alcançado:
Diferença positiva:

Lucro líquido para o
exercício:
R$ 11,8 bi
R$ 12,2 bi
R$ 0,4 bi

Índice de retorno anualizado
sobre o Patrimônio Líquido:
17%
19,80%

+ 3,39%
Fonte do quadro: Exp Diretoria de Controladoria 2013-7863

2,80%

Lucro Líquido
por ação:
R$ 4,13
R$ 4,30
R$ 0,17
+ 4,12%

Também a comparação dos resultados financeiros alcançados pelo Banco do
Brasil no exercício de 2012 com alguns de seus contrapartes públicos e privados
atuantes no mercado brasileiro (os três maiores bancos privados e os dois maiores
bancos públicos por ativos totais, de acordo com ranking disponibilizado pelo Banco
Central do Brasil) demonstra efetivamente resultados superiores de lucratividade líquida
e índice de retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido, conforme quadro 2 e os
gráficos 1 e 2 a seguir.
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Tabela 2: Comparação do BB e seus contrapartes no mercado (públicos e
privados)

Instituição Financeira:

Lucro líquido para
o exercício (em
bilhões de reais):

Comparação
como BB (em
bilhões de
reais):

Índice de retorno
anualizado sobre
o Patrimônio
Líquido:

Comparação
como BB:

Banco do Brasil

12,2

-

19,80%

-

Bradesco

11,381

-0,819

19,20%

-0,60%

Itaú-Unibanco

13,59

1,39

16,70%

-3,10%

Santander

2,692

-9,508

12,40%

-7,40%

Caixa Econômica Federal

6,1

-6,1

27,20%

7,40%

Banrisul

0,818

-11,382

17,60%

-2,20%

*Fonte: informações financeiras divulgadas pelas instituições em seus respectivos sítios na Internet:
www.bb.com.br/ www.cef.gov.br/ www.itau.com.be/ www.santander.com.br/ www.banrisul.com.br/
http://www.bradesco.com.br

Gráfico 1: Lucro líquido para o exercício 2012 (em bilhões de
reais)
Banrisul
Caixa Econômica Federal
Santander
Lucro líquido para o exercício:

Itaú-Unibanco
Bradesco
Banco do Brasil
0
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Gráfico 2: Índice de retorno anualizado sobre o
Patrimônio Líquido
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A leitura dos dados acima nos permite verificar que apenas uma instituição
financeira (o Banco Itaú-Unibanco) teve lucro líquido, em valores absolutos, maior que
o Banco do Brasil: R$ 1,39 bi (ou 11,39% superior). A comparação entre esses dois
bancos, no entanto, com os resultados do índice de retorno sobre o Patrimônio Líquido
garante vantagem ao BB em 3,1%.
O Banco do Brasil também apresentou índice de retorno sobre o Patrimônio
Líquido inferior a apenas uma instituição, neste caso à Caixa Econômica Federal (com
resultado 7,4% superior). Todavia, os dados acima demonstram que o BB apresentou o
dobro do lucro líquido alcançado pela CEF (R$ 6,1 bi contra R$ 12,2 bi).
Ainda sobre os resultados do Banco, continua o Relatório de Administração:
Os ativos somaram R$ 1,2 trilhão, crescimento de 17,2% em 12 meses, com
retorno sobre ativos de 1,1% em 2012, encerrando o ano como líder do
Sistema Financeiro Nacional, com destaque para sua atuação no crédito com
20,4% de participação de mercado. O patrimônio líquido alcançou R$ 66,1
bilhões, incremento de 13,1% em 12 meses.

Na mesma linha de argumentação, a publicação da ‘Análise do Desempenho
4T2012’ evidencia o crescimento da carteira de crédito do Banco do Brasil:
A carteira de crédito ampliada atingiu R$ 580,8 bilhões em dez/12, com
expansão de 24,9% em doze meses e 9,1% em relação ao observado em
set/12, como mostra a tabela a seguir. A participação da carteira de crédito
classificada do Banco do Brasil no mercado doméstico de crédito atingiu
20,4% em dez/12, indicando incremento em relação ao verificado em dez/11
(19,2%) e set/12 (19,6%).
(...)
A carteira de crédito pessoa física ampliada encerrou dezembro em R$ 152,6
bilhões, aumento de 16,8% em doze meses e de 6,1% sobre o set/12,
respondendo por 26,3% da carteira de crédito ampliada do Banco.
(...)
A carteira de crédito ampliada de pessoas jurídicas alcançou R$ 273,8
bilhões, com crescimento de 30,3% na comparação anual e 10,8% sobre
set/12, respondendo por 47,1% da carteira de crédito total. Na carteira PJ
como um todo, destaca-se a expansão das linhas de capital de giro (giro,
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recebíveis, conta garantida, cartão de crédito e cheque especial), com saldo
de R$ 153,3 bilhões e acréscimo de 35,6% sobre dez/11. (Grifos nossos).

Esses dados guardam coerência com os demonstrativos contábeis do banco.
Além disso, o ranking disponibilizado pelo Banco Central do Brasil (BCB) das
instituições financeiras atuantes no país por operações de crédito
(http://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/ranking.asp- acessado em 09/08/2013, às 16:16hs)
confirma o Banco do Brasil como líder do segmento no mercado nacional.
Por meio do Expediente Diretoria de Controladoria 2013/007863, de
04/07/2013, o Banco do Brasil esclarece:
(...) O resultado foi impulsionado pela expansão dos negócios e ampliação do
relacionamento com clientes que permitiram o incremento da margem
financeira bruta (MFB) e a diversificação de receitas. O controle da
inadimplência também contribuiu positivamente para o bom desempenho do
período, sendo que o indicador de inadimplência do BB acima de 90 dias
apresentou queda e permaneceu abaixo do apresentado pelo SFN.

Dados disponibilizados pelo BCB confirmam o Banco do Brasil em
patamares inferiores à média nacional de inadimplência superior a 90 dias (2,05% da
carteira de crédito para o BB contra 3,64% para o SFN), em sintonia com o previsto no
seu Planejamento Estratégico para o exercício.
A informação aqui foi suprimida, por solicitação da unidade auditada, em
função de sigilo fiscal, bancário e/ou comercial, na forma da lei.
A importância do assunto ‘inadimplência’ pode ser constatada por ter sua
redução como meta de um dos objetivos do Planejamento Estratégico para o exercício.
(A informação aqui foi suprimida, por solicitação da unidade auditada, em função de
sigilo fiscal, bancário e/ou comercial, na forma da lei).
Em relação aos aspectos qualitativos, por meio da Solicitação de Auditoria
nº 201306257/001, para fins de verificar se houve melhorias de 2011 para 2012,
solicitaram-se os indicadores da satisfação quanto ao atendimento do funcionário, ao
tempo de espera na fila, aos terminais de autoatendimento, ao sítio do Banco do Brasil,
à Retenção de clientes, e à Taxa de lucro líquido por cliente.
O Banco do Brasil informou que o grau de satisfação dos clientes quanto
aos terminais de autoatendimento alcançou índice superior a 80% (Expediente Diretoria
de Clientes nº 2013/008648, de 30/07/2013).
A despeito da informação do Banco de que a metodologia de medição desse
índice se constituía em notas atribuídas pelos clientes de 1 (muito insatisfeito) a 5
(muito satisfeito), o BB não informou o período da pesquisa, quantidade de clientes
avaliadores, onde se realizava tal avaliação (se em formulários nas agências, se no
próprio terminal de autoatendimento etc.), a margem de confiança porventura existente
etc.
Questionado a apresentar o índice utilizado para medir o grau de satisfação
dos clientes quanto ao sítio do BB na internet, o Gestor disponibilizou apenas
quantidade de acessos (Diretoria de marketing e Comunicação 2013/0431, de
09/07/2013) sem nenhuma análise crítica sobre tais números.
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Também sobre os índices aptos a medir a retenção de clientes, o Banco do
Brasil se limitou a apresentar a evolução de sua base de clientes ao longo dos últimos
anos (tendo ao final de 2012, 58.551 mil clientes na base).
A informação aqui foi suprimida, por solicitação da unidade auditada, em
função de sigilo fiscal, bancário e/ou comercial, na forma da lei.
O Banco do Brasil, contudo, não disponibilizou nenhum tipo de informação
referente aos índices que medem a satisfação dos clientes quanto ao atendimento de
funcionário e índices que medem a satisfação do cliente quanto ao tempo de espera em
fila.
No entanto, por meio dos Expedientes Ouvidoria Externa-2013/008000 e
Diretoria Jurídica- 2013/160, datados de 09 e 05/07 respectivamente, o Gestor enumera
a quantidade de reclamações administrativas e judiciais sofridas pelo Banco decorrentes
de insatisfação por tempo de espera em fila. A tabela 4 abaixo relaciona os locais das
cinco maiores reclamações por tipo (administrativas: SAC e Ouvidoria; e reclamações
judiciais):
Tabela 4 – Distribuição por UF das reclamações administrativas e judiciais
Quantitativo de reclamações administrativas sofridas
pelo Banco decorrentes de insatisfação por tempo de
espera em fila
UF SAC:
%
Ouvidoria:
%
SP 1260 16,93%
43
15,87%
RJ
742
9,97%
35
12,92%
DF
711
9,56%
56
20,66%
BA
692
9,30%
13
4,80%
MG 429
5,77%
16
5,90%
Brasil 7441 100,00%
271
100,00%
Fonte: Expediente Ouvidoria Externa-2013/008000

Quantitativo de reclamações judiciais sofridas pelo Banco
decorrentes de insatisfação por tempo de espera em fila

X

UF:
Paraná (PR)
Mato Grosso (MT)
Tocantins (TO)
Distrito Federal (DF)
Rio de Janeiro (RJ)
Brasil

Quantidade:
131
130
92
72
64
822

%
15,94%
15,82%
11,19%
8,76%
7,79%
100,00%

Fonte: Expediente Diretoria Jurídica- 2013/160

A informação aqui foi suprimida, por solicitação da unidade auditada, em
função de sigilo fiscal, bancário e/ou comercial, na forma da lei.
Por fim, ainda sobre o tema das reclamações judiciais, os demonstrativos
contábeis do Banco do Brasil demonstram um acréscimo de 21,61%, do exercício 2011
para 2012, nos valores provisionados para passivos judiciais cíveis.
Esse passivo encontra-se detalhado na tabela 5, da qual se destaca o
crescimento da constituição das provisões em percentual superior a 200%.
Tabela 5 - Passivos Contingentes- Prováveis (Em R$ mil)
Demandas Cíveis
2012
2011
Evolução de 2011 para 2012:
Saldo Inicial
3.244.433 3.464.569
-6,35%
Constituição
1.968.684 650.905
202,45%
Reversão da provisão (546.636) (433.245)
24,79%
Baixa por pagamento (939.098) (620.022)
51,46%
Atualização monetária 218.267 182.226
19,78%
Saldo Final
3.945.650 3.244.433
21,61%
Fonte: Anexo 10 ao Relatório de Gestão de 2012
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Nesse contexto, cabe acrescentar que as provisões para passivos
contingentes e a gestão de riscos contingentes já foram objeto de inspeção por órgãos
fiscalizadores. Por meio do Expediente Auditoria Interna nº 2013/0999, de 24/09/2013,
o BB encaminhou a posição atual da implementação das providências para sanar as
constatações resultantes de tal inspeção. Vale citar que, para as já implementadas, houve
verificação pela Auditoria Interna, e as que estão pendentes estão dentro o prazo
previsto.
Ainda quanto a riscos de ações judiciais, questionou-se o BB, por meio da
Solicitação de Auditoria nº 201306257/011, quanto aos procedimentos de encerramento
de contas sem movimentação a mais de 6 meses que tenham saldo positivo. Em resposta
foram encaminhados o Expediente da Diretoria de Empréstimos e Financiamentos nº
2013/10135, de 02/09/2013, e a INC – Instrução Normativa Corporativa que trata desse
assunto, a partir dos quais se verificou haver um entendimento sobre os riscos legais e a
consonância da normatização com a legislação correspondente, já que o saldo credor é
considerado pelo BB um fator impeditivo para que a conta corrente seja encerrada.

A informação aqui foi suprimida, por solicitação da unidade auditada, em
função de sigilo fiscal, bancário e/ou comercial, na forma da lei.

2.1.4 Análise da execução do Programa de Dispêndios Globais
Sob a ótica do Programa de Dispêndios Globais – PDG, aprovado pelo
Decreto n˚ 7.628/2011 e alterado pelo Decreto n˚ 7.883/2012, com base no Relatório
Anual - DEST - Execução Orçamentária - Ano Base 2012 – Grupo Banco do Brasil,
extraído em 05/08/2013, tem-se as seguintes distribuições dos usos e fontes nos
exercícios de 2011 e 2012:
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Gráfico 4 – Distribuição dos Usos de Recursos
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Fonte: Relatório Anual - DEST - Execução Orçamentária - Ano Base 2011 e 2012 – Grupo Banco do
Brasil

Bilhões

Gráfico 5 – Comportamento dos Usos de Recursos
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Fonte: Relatório Anual - DEST - Execução Orçamentária - Ano Base 2011 e 2012 – Grupo Banco do
Brasil
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Bilhões

Gráfico 6 – Comportamento das fontes de recursos
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Fonte: Relatório Anual - DEST - Execução Orçamentária - Ano Base 2011 e 2012 – Grupo Banco do
Brasil

Enquanto o Gráfico 5 – Distribuição dos Usos de Recursos apresenta, do
total dos usos, o percentual de recursos direcionados a Dispêndios Correntes e de
Capital e para aplicações em empréstimos e financiamentos, no Gráfico 6 –
Comportamento dos Usos de Recursos consta a variação de 2011 para 2012. Embora
tenha ocorrido uma diminuição da participação dos dispêndios correntes e de capital de
2011 para 2012, houve um aumento no total dos usos de recursos, causado pelo
aumento em Aplicações em Empréstimos e Financiamentos, o que refletiu também nas
fontes de recursos, com os Recursos de Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo,
consequência, conforme visto anteriormente, também da estratégia do
BOMPRATODOS.
Além da análise da variação entre 2012 e o exercício anterior e da estratégia
de alocação de recursos, é possível analisar o PDG em termos de percentual de
execução do montante previsto. Para isso, foi apresentado por meio do Ofício Diretoria
de Controladoria n˚ 2013/009117, de 06/08/2013, em resposta à Solicitação de
Auditoria n˚ 201306257/006, para cada conta que compõe os usos e fontes, o montante
executado no exercício.
Nesse documento, não consta execução de despesa do orçamento de
investimento além do limite aprovado. No entanto, em relação às despesas de custeio,
houve casos de execução acima do previsto, tais como horas extras (121%) e
publicidade institucional (120%), embora esse comportamento tenha sido diluído no
grupo de despesas - Pessoal e Encargos (99%) e Serviços de Terceiros (100%).
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Por outro lado, as contas com percentuais de execução inferiores a 75%
concentraram-se, conforme tabela a seguir, no grupo de Investimentos no Ativo
Imobilizado – Dispêndios de Capital, principalmente quanto a Sistema de
Comunicação, Segurança e TI, respectivamente de 23%, de 28% e de 57%, ao passo que
o total dispendido com locação de equipamentos de tecnologia superou em 30% o
previsto.
Em relação à TI, houve dispêndios tanto de capital quanto correntes, sendo
que o montante destes representaram somente 7,8% do montante com investimentos e
manutenção de equipamentos de TI.

Tabela 8 – Menores percentuais de execução PDG (valores em R$ 1,00)
Conta

Previsto (R$)

Executado 2012 (R$) % de Execução

DISPENDIOS DE CAPITAL
23.891.630.475,00 26.036.001.534,00
109
Investimentos no Ativo Imobilizado
3.027.649.221,00
2.086.018.537,00
69
Sistema de Tecnologia da Informação
1.231.666.047,00
704.565.276,00
57
Aquisição e Manutenção de Equipamentos
839.402.248,00
533.660.533,00
64
de TI
Aquisição e Manutenção de Software de
392.263.799,00
170.904.743,00
44
Processamento de Dados
Sistema de Comunicação
131.321.694,00
30.591.720,00
23
Sistema de Segurança
179.092.791,00
50.356.627,00
28
DISPENDIOS CORRENTES
96.102.755.116,00 94.168.888.412,00
98
Locação de Equipamentos de TI
32.164.434,00
41.712.703,00
130
Fonte: Dispêndios previstos no Programa de Dispêndios Globais – PDG, aprovado pelo Decreto n˚
7.628/2011 e alterado pelo Decreto n˚ 7.883/2012, e execução informada por meio do Ofício Diretoria
de Controladoria n˚ 2013/009117.

2.1.5 Análise de desempenho dos Programas de Governo
Apesar do percentual de execução de apenas 64% do previsto para
dispêndios de capital para aquisição e manutenção de equipamentos de TI, a Ação de
Governo cuja finalidade se refere à “aquisição de bens e serviços de manutenção e
adequação de equipamentos das áreas de informática, informação e teleprocessamento
de que sejam contabilizados no imobilizado”, sob o nº 4103 - Manutenção e Adequação
de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento, que compõe o Programa de
Governo nº 0807 - Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio,
apresentou o percentual de execução de 91% do previsto e 15,8% a mais do que o
realizado em 2011.
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Tabela 9 – Execução de despesas na Ação de Governo 4103 (valores em R$ 1,00)

Programa

Descrição Ação

Meta
Financeira
2012

Realizado
2012 (R$)

∆%

Realizado
2011(R$)

∆%
2012
2011

0807 4103 - Manutenção e
Investimento
Adequação de
das Empresas
Ativos de
535.753.968,00 487.963.316,00 91,08 421.377.190,80 15,80
Estatais em
Informática,
Infraestrutura
Informação e
de Apoio
Teleprocessamento
Fonte: Anexo 13 - Planejamento Plurianual do Relatório de Gestão de 2012 e de 2011 do BB.

Esse desempenho está de acordo com a estratégia informada no Relatório de
Gestão de aumentar a eficiência operacional a partir da otimização de processos para
investimentos em Tecnologia da Informação.
Ainda em relação à execução das despesas com enfoque nos Programas de
Governo, a partir da comparação do previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA com o
informado no Anexo 13 - Planejamento Plurianual do Relatório de Gestão de 2012 do
BB, verificou-se uma execução inferior a 70% para 3 ações vinculadas a Programas do
Orçamento de Investimento, a saber: Ação nº 3252 - Instalação de Pontos de
Atendimento Bancário e a 4106 - Manutenção da Infraestrutura de Atendimento, do
Programa nº 0781 - Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais, e
a Ação nº 4102 - Manutenção e Adequação de Bens, Móveis, Veículos, Máquinas e
Equipamentos, do Programa nº 0807 - Investimento das Empresas Estatais em
Infraestrutura de Apoio. Em razão disso, foram demandadas do BB, por meio da
Solicitação de Auditoria nº 201306257/001, as causas que impactaram o desempenho e
a estratégia de atuação da Entidade para extinguir/mitigar a causa.
Em resposta, por meio do Ofício Diretoria de Estratégia e Organização nº
2013/00184, de 09/07/2013, o BB esclareceu, de forma complementar às justificativas
apresentadas no Relatório de Gestão, que houve obtenção de preços abaixo do previsto,
não utilizando, pois, o total do recurso orçamentário, além de atrasos e imprevistos no
andamento das obras, para os quais informou que haverá melhorias nas ferramentas de
controle das entregas de obras para uma maior previsibilidade para o acompanhamento
do fornecimento dos bens.
Das ações com metas físicas previstas, a única de baixa execução, de 42%
do previsto para 2012 e 27% menor do que o executado em 2011, segundo informação
do Relatório de Gestão, foi a Ação nº 3252 - Instalação de Pontos de Atendimento
Bancário. Quanto a isso, o BB avaliou que o impacto não foi significativo por causa das
medidas adotadas de maior eficiência operacional, com a adoção de novos modelos de
negócios, como agências simplificadas com necessidade de menor investimento. No
Relatório de Gestão, informou ter considerado critérios de priorização para a instalação
de agências, tais como o potencial da região, cidades sedes de eventos internacionais e
oportunidades por conta da Livre Opção Bancária, e ressaltou que 15% das agências
inauguradas foram em municípios onde inexistia agência do BB. Nesse contexto, como
um dos seus destaques positivos, o início das atividades do Banco Postal também
interferiu no percentual de execução dessa Ação de Governo.
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2.1.6 Análise das Demonstrações Contábeis
Em continuidade à verificação das realizações ressaltadas pelo BB em seu
Relatório de Gestão, foram extraídos os Relatórios Espelho de Valores em 29/07/2013,
no Portal de Serviços do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais – DEST, para os exercícios de 2009 a 2012, e realizadas as análises vertical e
horizontal das contas da Demonstração do Valor Adicionado, da Demonstração dos
Fluxos de Caixa, da Demonstração do Resultado e do Balanço Patrimonial,
considerando, respectivamente, a participação no total das Receitas, do Caixa Líquido,
das Receitas de Intermediação Financeira e do total do Ativo.
Ao se compararem as Demonstrações do Valor Adicionado de 2009 a 2012,
o valor adicionado pelo BB foi o maior em termos absolutos em 2012. No entanto, em
percentuais do total das receitas com intermediação financeira, 2009 foi o ano em que
maior parte das receitas contribuiu para adicionar valor, seguido de 2010 e 2012, e, em
termos de variação anual, de 2011 para 2012, houve o menor crescimento do valor
adicionado, conforme tabela a seguir.
Tabela 10 – Comparação dos Valores Adicionados - VA de 2009 a 2012 (em
milhares de reais)
Ano
da
DVA

Receitas com
Intermediação
Financeira

Valor
Adicionado a
Distribuir

% VA / Receitas
com
Intermediação
Financeira

2009

55.998.281,00

26.716.249,00

47,71

-

Variação % das
Receitas com
Intermediação
Financeira em
relação ao ano
anterior
-

2010

72.173.904,00

32.875.993,00

45,55

23,06

28,89

2011

90.080.002,00

34.875.031,00

38,72

6,08

24,81

2012

90.745.179,00
35.588.714,00
39,22
2,05
0,74
Fonte: Relatório Espelho de Valores - Portal de Serviços do Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais – DEST. Data base: 29/07/2013

Variação % do VA
em relação ao ano
anterior

Se nesse período houve aumento de receitas com intermediação financeira e
do montante de valor adicionado, a diminuição da relação entre essas duas contas é
explicada pela proporção entre as variações de ambas de um exercício para outro. E essa
proporcionalidade sofreu o impacto, em especial, do comportamento das Receitas com
Intermediação Financeira a partir de 2011, da queda das Outras Receitas e do Resultado
com Equivalência Patrimonial, e do aumento com Despesas com Serviços de Terceiros,
conforme Gráficos a seguir. A grande contribuição para a adição de valor em 2012 foi o
gerenciamento das despesas com intermediação financeira, que, em vez de aumentar
como ocorreu de 2009 para 2011, diminuíram em 2012.
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Gráfico 7 – Comparação das contas que aumentaram o Valor Adicionado
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Fonte: Relatório Espelho de Valores - Portal de Serviços do Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais – DEST. Data base: 29/07/2013
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Gráfico 8 – Comparação das contas que diminuíram o Valor Adicionado
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Em busca dessa eficiência operacional e de resultados positivos para não
diminuir o valor adicionado, a gestão de recursos pelo BB em 2012 gerou o maior caixa
desde 2009. A análise das Demonstrações de Fluxos de Caixa ratifica a análise das
variações das contas do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício. O fluxo de caixa do período de 2009 a 2012 apresentou o seguinte
comportamento, segregado conforme a origem, Operações, Investimento ou
Financiamento:
Tabela 11 – Fluxos de Caixa de 2009 a 2012 (em milhares de reais)
Fluxo de Caixa

2.012

2.011

2.010

2.009

Caixa líquido gerado / utilizado pelas
Operações

929.324,00

17.716.284,00

-13.323.389,00

-11.056.347,00

Caixa líquido utilizado pelas
Atividades de Investimento

-3.581.875,00

-11.769.307,00

-8.084.160,00

-10.226.567,00

Caixa líquido gerado pelas Atividades
de Financiamento

16.321.027,00

2.171.104,00

5.244.561,00

3.246.060,00

Aumento/ Redução de Caixa e
13.668.476,00
8.118.081,00
-16.162.988,00
-18.036.854,00
Equivalentes de Caixa
Fonte: Demonstrações dos Fluxos de Caixa divulgadas no site de Relações com Investidores:
www.bb.com.br/ri.

Milhões

Gráfico 9 – Aumento/ Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa
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Fonte: Demonstrações dos Fluxos de Caixa divulgadas no site de Relações com Investidores:
www.bb.com.br/ri.

O aumento total de Caixa e Equivalentes de Caixa acompanhou a geração
de caixa pelas Operações até 2011, já que em 2012 houve grande variação do fluxo de
caixa gerado pelas atividades de financiamento. O Caixa líquido utilizado pelas
Atividades de Investimento acompanhou o que foi gerado pelas de Financiamento,
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embora em proporção menor. A mudança de comportamento da geração de caixa em
2012 deveu-se principalmente ao aumento de Instrumentos Híbridos de Capital e
Dívida, de Obrigações por Dívida Subordinada, de Obrigações por empréstimos e
repasses, e de Recursos de Aceites e Emissão de Títulos, à redução em depósitos
compulsórios no Bacen, em outros valores e bens (Despesas Antecipadas) e de Títulos
para negociação e instrumentos financeiros derivativos, além do aumento de despesas
com Provisões Cíveis, Trabalhistas e Fiscais.
O que mais contribuiu para a diminuição do caixa gerado pelas Operações,
de 2011 para 2012, foram as Operações de Crédito e os Depósitos, ou seja, houve mais
concessões de crédito e uma menor captação em depósitos, o que pode ser confirmado
com o aumento da variação da conta patrimonial Operações de Crédito, do Ativo
Circulante e Realizável a Longo Prazo, e da variação menor de 2011 para 2012 da conta
Depósitos, do Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo, em comparação com a
variação de 2010 para 2011.

Tabela 12 – Variações percentuais das contas patrimoniais Operações de Crédito e
Depósitos (em milhares de reais)
Diminuição do
Caixa líquido gerado
pelas Operações
Operações de Crédito
Depósitos

2012

∆%

2011

∆%

2010

2009

∆%

454.725.025,00 24,67 364.757.302,00 18,77 307.123.928,00 18,22 259.780.843,00
460.700.773,00 7,44 428.804.742,00 16,31 368.686.768,00 11,69 330.104.756,00

Fonte: Balanços Patrimoniais divulgados no site de Relações com Investidores: www.bb.com.br/ri.

Nesse contexto de atividades operacionais, as receitas e despesas da
intermediação financeira e o lucro líquido do exercício apresentaram o seguinte
comportamento no período de 2009 a 2012:

Tabela 13 - Receitas e Despesas de Intermediação Financeira e Lucro Líquido do
Exercício (em milhares de reais)
DRE

2012

2011

2010

2009

Receitas da Intermediação Financeira
90.745.179,00
90.080.002,00
72.173.904,00
55.998.281,00
Despesas da Intermediação Financeira
65.601.453,00
66.871.903,00
48.409.415,00
41.183.190,00
Lucro Líquido do Exercício
12.309.870,00
12.247.330,00
11.758.093,00
10.147.522,00
Fonte: Demonstrações do Resultado divulgadas no site de Relações com Investidores: www.bb.com.br/ri.
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Gráfico 10 – Comportamento das Receitas e Despesas de Intermediação
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Fonte: Demonstrações do Resultado divulgadas no site de Relações com Investidores: www.bb.com.br/ri.

As Receitas de Intermediação Financeira apresentaram crescimento anual de
29% de 2009 a 2010, e de 25% de 2010 a 2011, mas, de 2011 para 2012, a variação foi
apenas de 0,74%. As Despesas de Intermediação Financeira cresceram 18% de 2009
para 2010, chegaram a variar mais do que as receitas de 2010 para 2011, 35%, e em
2012 variaram 0,21%. Esses números impactaram o Lucro Líquido do Exercício, o qual
apresentou o comportamento a seguir.

Milhões

Gráfico 11 – Comportamento do Lucro Líquido do Exercício
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Fonte: Demonstrações do Resultado divulgadas no site de Relações com Investidores: www.bb.com.br/ri.
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O Lucro Líquido apresentou crescimento em todo o período de 2009 a
2012, embora as variações de um ano para outro tenham sido cada vez menores: a) de
2009 para 2010: cresceu 16%; b) de 2010 para 2011: cresceu 4,16%; e c) de 2011 para
2012: cresceu 0,51%. Essas variações são visíveis no gráfico por meio da redução da
angulação.
Além das Receitas e Despesas de Intermediação Financeira, outra conta que
impactou o Lucro Líquido do Exercício foi “Outras Despesas Operacionais”, cuja
participação no total das Receitas, da Intermediação Financeira e não Operacionais, foi
de 10,4%.

Gráfico 12 – Distribuição das Receitas - Percentual de participação no total das
Receitas da Intermediação Financeira e não Operacionais
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Fonte: Demonstrações do Resultado divulgadas no site de Relações com Investidores: www.bb.com.br/ri.

Tabela 14 – Formação do Lucro Líquido do Exercício (em milhares de reais)
DRE
2012
2011
2010
2009
Receitas da Intermediação Financeira 90.745.179,00 90.080.002,00 72.173.904,00 55.998.281,00
Despesas da Intermediação
65.601.453,00 66.871.903,00 48.409.415,00 41.183.190,00
Financeira
Outras Despesas Operacionais
9.557.192,00 5.935.959,00 6.715.881,00 1.262.177,00
Resultado não Operacional
1.237.541,00
176.187,00
190.504,00
176.312,00
Imposto de Renda e Contribuição
2.934.518,00 3.637.836,00 3.980.792,00 2.286.422,00
Social
Participações Estatutárias no Lucro 1.579.687,00 1.563.161,00 1.500.227,00 1.295.282,00
Lucro Líquido do Exercício
12.309.870,00 12.247.330,00 11.758.093,00 10.147.522,00
Fonte: Demonstrações do Resultado divulgadas no site de Relações com Investidores:
www.bb.com.br/ri.
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A partir desse Gráfico de Distribuição das Receitas, verifica-se que, desde
2009, o percentual da arrecadação que restou como Lucro Líquido do Exercício vem
diminuindo devido, principalmente, ao aumento do percentual destinado a Outras
Despesas Operacionais, já que, conforme gráfico a seguir, a variação das demais contas
foi pequena.

Milhões

Gráfico 13 – Outras Despesas Operacionais
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Fonte: Demonstrações do Resultado divulgadas no site de Relações com Investidores: www.bb.com.br/ri.

Tabela 15 – Outras Despesas Operacionais (em milhares de reais)
DRE
Outras Despesas
Operacionais
Receitas de
Prestação de
Serviços
Rendas de
Tarifas
Bancárias
Despesas de
Pessoal
Outras
Despesas
Administrativas
Despesas
Tributárias
Resultado de
participações
em coligadas e
controladas
Outras Receitas
Operacionais
Outras
Despesas
Operacionais

2012
(9.557.192,00)

∆%
61,01

2011
(5.935.959,00)

∆%
(11,61)

2010
(6.715.881,00)

∆%
432,09

2009
(1.262.177,00)

9.318.869,00

12,64

8.273.102,00

0,39

8.241.046,00

11,88

7.365.842,00

5.924.711,00

8,67

5.452.195,00

42,57

3.824.185,00

35,14

2.829.816,00

(14.798.015,00)

8,72

(13.610.639,00)

11,97

(12.155.360,00)

21,25

(10.024.943,00)

(14.407.208,00)

19,78

(12.028.035,00)

3,94

(11.572.155,00)

25,16

(9.245.535,00)

(3.249.378,00)

1,08

(3.214.770,00)

8,58

(2.960.769,00)

15,63

(2.560.633,00)

2.881.500,00

(4,61)

3.020.730,00

5,11

2.873.966,00

55,39

1.849.552,00

10.521.311,00

(10,72)

11.784.868,00

(1,83)

12.004.722,00

(24,36)

15.870.347,00

(5.748.982,00)

2,42

(5.613.410,00)

(19,48)

(6.971.516,00)

(5,11)

(7.346.623,00)

Fonte: Demonstrações do Resultado divulgadas no site de Relações com Investidores: www.bb.com.br/ri.
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Em 2012, o que mais impactou na variação das Outras Despesas
Operacionais foi o aumento das Outras despesas administrativas - despesas com
Demandas Judiciais (141%) e a redução de Outras Receitas Operacionais - Reversão de
provisões - demandas trabalhistas, cíveis e fiscais.
Tabela 16 – Outras Despesas Administrativas (em milhares de reais)
Outras Despesas Administrativas
2012
2011
∆%
Demandas judiciais
1.349.674,00 141,36
559.204,00
Serviços de Terceiros
1.763.637,00
45,60
1.211.324,00
Transporte
1.171.361,00
43,76
814.798,00
717.246,00
19,28
601.296,00
Aluguéis
583.181,00
18,10
493.813,00
Serviços do sistema financeiro
356.237,00
17,01
304.457,00
Propaganda e publicidade
441.243,00
16,77
377.866,00
Outras
526.898,00
16,48
452.339,00
Manutenção e Conservação de bens
1.046.378,00
15,83
903.392,00
Processamento de dados
817.675,00
9,41
747.377,00
Serviços de Vigilância e Segurança
372.043,00
8,87
341.729,00
Água, energia e gás
1.311.483,00
5,32
1.245.217,00
Comunicações
2.396.231,00
3,12
2.323.773,00
Amortização
126.833,00
1,72
124.683,00
Material
901.316,00
(3,23)
931.355,00
Depreciação
208.905,00
(6,82)
224.202,00
Promoções e relações públicas
188.265,00
(13,29)
217.125,00
Serviços Técnicos especializados
128.602,00
(16,54)
154.085,00
Viagem no país
Total
14.407.208,00 19,78 12.028.035,00
Fonte: Demonstrações do Resultado divulgadas no site de Relações com Investidores: www.bb.com.br/ri.

Tabela 17 – Outras Receitas Operacionais (em milhares de reais)
Outras Receitas Operacionais

2012

2011

Reversão de provisões - demandas trabalhistas, cíveis e fiscais

70.626,00

∆%
(87,60)

Reajuste cambial negativo/Reclassificação de saldos passivos

75.671,00

(86,68)

567.937,00

Previ - Atualização de ativo atuarial
Reversão de provisões - despesas de pessoal

1.355.234,00
7.799,00

(54,54)
(41,71)

2.981.314,00
13.379,00

Reversão de provisões - despesas administrativas

121.988,00

(30,54)

175.622,00

Atualização de depósito em garantia

1.142.777,00

(23,84)

1.500.521,00

Outras

844.598,00

(9,38)

932.042,00

Reversão de provisões - obrigações atuariais

500.990,00

-

-

Operações com cartões

344.487,00

3,59

332.548,00

Atualização das destinações do superávit - Plano 1

1.081.756,00

6,64

1.014.421,00

Rendas de títulos e créditos a receber

391.250,00

23,57

316.622,00

Recuperação de encargos e despesas

1.158.541,00

33,77

866.046,00

569.529,00

Dividendos recebidos

36.623,00

34,89

27.150,00

Equalização de taxas - Safra agrícola

3.388.971,00

36,23

2.487.737,00

Total

10.521.311,00

(10,72)

11.784.868,00

Fonte: Demonstrações do Resultado divulgadas no site de Relações com Investidores: www.bb.com.br/ri.

Toda essa movimentação de caixa, realização de receitas e execução de
despesas provocou o seguinte comportamento nas contas patrimoniais:
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Milhões

Gráfico 14 – Comportamento das Contas Patrimoniais
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Fonte: Balanço Patrimonial divulgado no site de Relações com Investidores: www.bb.com.br/ri.

No Gráfico, as contas de maior inclinação, ou angulação, apresentaram
maiores variações nesse período, como o Passivo Não Circulante, de 2010 para 2011.
Todas as contas apresentaram tendência de crescimento, mas a maior variação foi do
Ativo Realizável a Longo Prazo, seguida do Passivo não Circulante, do Passivo e Ativo
Circulantes. As exigibilidades de curto prazo, no Passivo Circulante, que representavam
63,90% do Ativo Total, em 31/12/2012, foram superiores aos bens e direitos de curto de
prazo, os quais representavam 55,83%, o que significa que uma parte delas é suportada
por ativos de longo prazo.
Gráfico 15 – Situação Patrimonial em 2012 (em % de participação do Ativo Total)
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Fonte: Balanço Patrimonial divulgado no site de Relações com Investidores: www.bb.com.br/ri.
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No período de 2009 a 2012, a melhor situação verificada no curto prazo,
conforme o Gráfico 16 - Comportamento da Situação Patrimonial, foi em 2011, quando
o Passivo Circulante representava 64,30% do Ativo Total, e o Ativo Circulante,
58,26%, enquanto em 2009 a participação deste era de 57,66%, e daquele, de 72,51%.
Em 2012, cresceram a participação dos bens e direitos e das exigibilidades, ambos de
longo prazo, e houve uma diminuição da participação dos de curto prazo, do Ativo
Permanente e do Patrimônio Líquido.
Gráfico 16 – Comportamento da Situação Patrimonial (em % de participação do
Ativo Total)
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Fonte: Balanço Patrimonial divulgado no site de Relações com Investidores: www.bb.com.br/ri.

Em consonância com o destacado no Relatório de Gestão, em especial os
efeitos do BOMPRATODOS, e de acordo com as maiores variações no PDG em
relação ao exercício anterior, além do aumento e diminuição de caixa, as contas
patrimoniais que apresentaram maior crescimento de 2011 para 2012, já considerando a
respectiva participação no Ativo Total, foram as Operações de Crédito, Outras
Obrigações do Passivo Exigível a Longo Prazo (Instrumentos Híbridos de Capital e
Dívida e Obrigações por Dívidas Subordinadas), as Aplicações Interfinanceiras de
Liquidez no Ativo Circulante, Depósitos, Obrigações por Repasses do Exterior do
Passivo Exigível a Longo Prazo e Captações no Mercado Aberto no Passivo Circulante.
De 2011 para 2012, o estoque das Operações de Crédito cresceu 24,67%, e
foi divulgado no Relatório de Gestão de forma segregada em modalidades e por setores
de atividade econômica. Por setores de atividade econômica, a distribuição foi a
seguinte:
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Tabela 18 – Carteira de Operações de Crédito por Setores de Atividade Econômica
Carteira por Setores de Atividade Econômica

2012

2011

∆%

%

Setor Público

12.794.555,00

8.407.541,00

52,18

2,17

Setor Privado

474.923.426,00 378.526.687,00 25,47 97,83

Total
487.717.981,00 386.934.228,00 26,05 100,00
Fonte: Anexo 10 ao Relatório de Gestão de 2012

Para o setor econômico de maior concentração das Operações de Crédito, as
concessões distribuíram-se conforme o Gráfico a seguir.

Gráfico 17 – Distribuição do Estoque das Operações de Crédito no Setor Privado
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Fonte: Anexo 10 ao Relatório de Gestão de 2012

Verificou-se que 31% das Operações de Crédito em estoque foram
destinados ao Setor da Indústria, seguido por Pessoas Físicas, Setor Rural e Comércio.
Ao Setor da Habitação foram destinados apenas 2%. Não obstante, integra o
Planejamento Estratégico de 2013/2017 a concessão de financiamentos no Programa
Minha Casa Minha Vida.
Na tentativa de ratificar os números de estoque das Operações de Crédito do
Setor Público, para o qual não poderia haver alegação de sigilo bancário, foi emitida a
Solicitação de Auditoria nº 201306257/010, em resposta à qual o BB, por meio do
Expediente da Diretoria de Governo/Gemec/Diope nº 2013/11253, de 30/08/2013,
informou ser necessário o envolvimento de várias áreas do Banco, além da grande
quantidade de rubricas contábeis, o que dificultaria o envio dos dados no prazo
solicitado. Assim, não foi possível a verificação em razão do restrito prazo
remanescente para os trabalhos de campo.
A proposta da análise neste Relato foi confirmar as principais realizações
destacadas pelo BB no seu Relatório de Gestão de 2012 a partir da análise das despesas,
dos grandes números do resultado econômico-financeiro e das ações referentes à
Governança Corporativa e ao BOMPRATODOS.
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A comparação do desempenho do BB com os bancos concorrentes
confirmou a boa performance e sua liderança no mercado nacional de crédito, para a
qual em muito contribuiu a estratégia do BOMPRATODOS. Os seus efeitos puderam
ser vistos na análise de execução do Programa de Dispêndios Globais e Demonstrações
Contábeis.
A respeito da Governança Corporativa, além da instituição do Programa de
Remuneração Variável de Dirigentes do Conglomerado, houve verificações da
Auditoria Interna do BB que resultaram em recomendações, as quais, assim que
implementadas, irão interferir positivamente na eficiência operacional.
Da análise das demonstrações contábeis, restou evidente a importância do
objetivo do Planejamento Estratégico 2013/2017 de aumentar a eficiência operacional,
com foco na redução de despesas, haja vista ter ocorrido em 2012 o menor percentual de
crescimento do lucro líquido e o menor percentual das Receitas com Intermediação
Financeira que contribuíram para o valor adicionado, desde 2009.
2.1.7 Banco Patagônia
Em conformidade com a Decisão Normativa do TCU nº 124/2012, o BB
apresentou sua prestação de contas da gestão de 2012 consolidando no Anexo 15 ao
Relatório de Gestão as informações da gestão do Banco Patagônia, sediado em Buenos
Aires, na Argentina, e de cujo capital social e votante o BB detém 58,96% de
participação.
Essas informações foram prestadas de forma semelhante aos moldes do
Relatório de Gestão do BB, ou seja, contemplando a Auditoria Independente,
Governança Corporativa, Plano de Negócios e Demonstrações Contábeis.
Os destaques relatados referem-se ao fato de a aquisição do controle do
Banco Patagônia integrar a estratégia de internacionalização do BB, ao total de 187
pontos de atendimento na Argentina, à área especializada em negócios com clientes
Corporate, ao incremento nos meios de pagamento, à diminuição do estoque de títulos
públicos, à atuação em mercado de capitais e ao aumento no volume de depósitos e
empréstimos.
Considerando a baixa representatividade em relação ao Ativo total do BB do
investimento no Banco Patagônia (0,08%), do Ativo Total deste (1,04%) e o total do seu
Lucro no exercício de 2012 (0,04%), não fizeram parte do escopo da auditoria
verificações específicas dos resultados do Banco Patagônia e o aprofundamento de
análises.
o#tF
a/

2.2 Avaliação da Gestão de Pessoas
Das providências adotadas para identificar eventual acumulação remunerada
de cargos, funções e empregos públicos, vedada pelo art. 37, incisos XVI e XVII, da
Constituição Federal (nas redações dadas pelas Emendas Constitucionais nos 19/98 e
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34/2001) relativamente aos seus empregados, o BB informou no seu Relatório de
Gestão que inclui tal proibição nos editais de abertura das Seleções Externas e, quando
da admissão do empregado, exige declarações de inexistência de vínculo funcional ativo
com Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta.
Quanto às medidas adotadas nos casos identificados de acumulação, nos
termos do art. 133 da Lei nº 8.112/93, esclareceu que, dos 994 empregados identificados
pelos Órgãos de Controle entre 2010 e 2012, que possivelmente estariam acumulando
cargos em desacordo com a Constituição Federal, 872 (88%) foram regularizados,
27(2%) estão amparados por liminares, e 95 (10%) ou não optaram ou não se
manifestaram, os quais estão em fase de apuração pelas unidades de lotação.
A partir das informações da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais
de 2012, declaradas pelo BB, no total de 113.386 empregados ativos, foram efetuadas
verificações, das quais resultou o total de 293 possíveis situações de acumulação
remunerada de cargos, empregos e funções públicas. Além disso, foram identificados
casos de possível incompatibilidade de horários com emprego no setor privado. Tais
ocorrências foram comunicadas por meio da Solicitação de Auditoria nº
201306257/008, em 19/08/2013, em resposta à qual o BB, por meio do Expediente
Diretoria Gestão de Pessoas nº 2013/9669, de 22/08/2013, informou que enviará
correspondências aos empregados envolvidos e definirá os procedimentos a serem
realizados para os casos de possibilidade de incompatibilidade de horários.
2.3 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação
A Entidade trouxe em seu Relatório de Gestão, conforme previsto na
Portaria TCU 123/2011, uma auto-avaliação acerca da governança de tecnologia da
informação no Conglomerado BB. O BB possui Planejamento Estratégico de
Tecnologia da Informação (PETI), formalmente estabelecido, publicado e divulgado,
juntamente com respectivas Ações Estratégicas atinentes a cada área específica, a partir
da declaração de objetivos do processo, regras para acompanhamento da estratégia
corporativa, formulação da estratégia e definição de objetivos estratégicos de TI. Cabe à
Diretoria de Tecnologia (Ditec) a coordenação deste planejamento a partir do Brasil.
No que diz respeito à sistemática de disponibilização da estrutura de
tecnologia da informação para atividades de suas subsidiárias, a Unidade informou que
efetua compras e contratações para suas subsidiárias por meio de Unidades
Administrativas. Assim, o Banco realiza as compras e contratações em seu nome para
todo o Conglomerado, mediante formalização de convênio de rateio de custos ou por
meio de procuração específica. As subsidiárias enquadram-se na qualidade de
“dependências usuárias”, e repassam, por meio de rateio, os respectivos custos e
despesas. A procuração é utilizada nos casos de atividades não previstas no convênio, e
neste caso, procede-se a aquisição de forma isolada e em nome da subsidiaria e neste
caso apenas é representada pelos administradores do BB.
Entre os aspectos avaliados, vale mencionar a existência da Gestão de
Acordo de Nível de Serviços (SLA) de soluções de TI. Disciplinado por instrução
Dinheiro público é da sua conta

www.portaldatransparencia.gov.br

27

normativa específica, tal processo monitora os níveis estabelecidos e acordados com o
cliente e contemplam diversos objetivos, que priorizam o acompanhamento constante
que assegure as metas acordadas, a qualidade do serviço entregue, com a adoção de
melhoria para os serviços acordados, e a consequente disponibilização adequada de
produtos/serviços aos clientes do BB. Ademais, o gestor informou também a utilização
de Níveis Mínimos de Serviço Exigidos (NMSE), mecanismo que define os níveis de
serviço que garantam aos produtos e serviços de TI a qualidade esperada dos
fornecedores da Ditec (terceirizados), para todo o conglomerado BB.
O nível de terceirização de bens e serviços de TI em 2012 manteve-se no
patamar de 14% com relação ao total dos bens e serviços de TI da Unidade. Em
comparação com Relatórios de Auditoria de Avaliação da Gestão anteriores, verificouse um pequeno crescimento da participação da terceirização na gestão objeto desta
análise (2012), pois em 2011 tal índice foi de 12%, enquanto em 2010, de 19,5%.
Destaca-se também que a Auditoria Interna da Unidade realizou trabalho
específico que contemplava o tema “terceirização’ cujo foco foram os riscos
relacionados à não identificação de relacionamento com os fornecedores, falta de
acompanhamento dos serviços de TI prestados por terceiros, conformidade legal dos
contratos, aferição da qualidade e avaliação da capacidade operacional dos
fornecedores. O Banco possui em sua estrutura o Gerenciamento de Recursos
Terceirizados, que passa por uma reestruturação, iniciada em 2011, com o objetivo de
se sincronizar às iniciativas estratégicas previstas no projeto Governança de TI e às
aquisições realizadas de acordo com as estratégias definidas pela Ditec.
Quanto ao processo de trabalho utilizado na contratação e aquisição de bens
e serviços de TI, a Unidade subordina-se à Lei de Licitações e Contratos (Lei nº
8666/1993). Assim, as contratações, inclusive as de TI, são realizadas por meio de
licitação pública ou contratação direta (dispensa ou inexigibilidade de licitação),
observados os dispositivos dessa Lei e legislação correlata. As competências para a
condução dos processos de compra são normatizadas internamente e cabe à Diretoria de
Apoio aos Negócios e Operações (Dinop). Com relação a aquisições da área de
Tecnologia da Informação, a Unidade possui os seguintes atores e competências:
- Diretoria de Tecnologia – Ditec: atua na solicitação e aprovação dos
dispêndios e especificações técnicas dos bens e serviços de TI;
- Gerência de Fornecimento de TI – Gefor: atua no acompanhamento das
aquisições de TI com base em instrução normativa específica;
- Gestão de Fornecimento de TI: atua no apoio às áreas técnicas nas
solicitações de compras e contratações de bens e serviços de TI, solicitação de aditivos
contratuais, gestão dos serviços de TI contratados e relacionamento com o mercado de
TI.
O Banco destacou ainda a existência da segregação de funções no processo
de compra e contratação de serviços, com áreas e atribuições específicas, reguladas por
normativos internos.
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A Unidade disponibilizou 24 (vinte e quatro) Relatórios de Auditoria
elaborados em 2012 pela sua Auditoria Interna - Audit com foco na Gestão de TI, o que
reflete uma preocupação do Banco com relação à análise de riscos considerados críticos
para o negócio.
Os objetivos dos trabalhos da Auditoria Interna basearam-se na análise
quanto a riscos relacionados à não identificação e tratamento proativo e tempestivo de
ocorrências que possam resultar em instabilidade no ambiente de processamento. De
maneira geral, a finalidade foi estabelecer um ciclo de melhoria continua para os
processos e manter a disponibilidade dos recursos de TI que suportam os negócios da
organização. Maior ênfase foi dada às análises quanto à Gestão de Desempenho e
Capacidade, Gestão de Risco em TI, Gestão de armazenamento, Gerenciamento da
Continuidade dos Serviços de TI e Gerenciamento de Segurança em Soluções de TI.
A temática “Gestão de TI no exterior” também foi destaque dentre os
trabalhos de auditoria realizados, demonstrando assim a preocupação da Unidade em
manter a Gestão de TI das unidades do banco no exterior alinhada com as diretrizes,
objetivos, qualidade e resultados planejados e/ou atingidos em território nacional. Os
enfoques foram dados à conformidade com as diretrizes internas e regulamentares,
identificação de riscos que pudessem afetar a disponibilidade, desempenho,
continuidade e a segurança das atividades essenciais do Banco.
Ressalta-se também a afirmação da Unidade de que se utiliza do Processo
Crítico da Tecnologia da Informação (PCTI) com foco em riscos que possam afetar o
planejamento e a gestão de riscos da área tecnológica, a disponibilidade e a segurança
das informações de negócios e dos recursos.
Analisados os dados apresentados em respostas às Solicitações de Auditoria
e resultantes dos trabalhos da Auditoria Interna do BB, realizados ao longo de 2012,
observa-se que, de maneira geral, a gestão de TI no âmbito do Banco do Brasil é
adequada e condizente com suas atividades, com destaque para os seguintes aspectos:
- Existência de um Comitê de TI formalmente designado para auxiliar nas
decisões relativas à gestão e ao uso corporativo de TI, com participação de
representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional;
- Estabelecimento de metas de desempenho, da gestão e do uso corporativos
de TI, para 2012, mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso
corporativos de TI, com indicadores e metas monitorados;
- Nas contratações de serviços de TI: utilização de estudos técnicos
preliminares para análise quanto à viabilidade da contratação, através de métricas
objetivas para mensuração de resultado do contrato e pagamentos condicionados à
mensuração dos resultados entregues e aceitos.
- Acompanhamento sistemático e proativo da Auditoria Interna, por meio da
realização de trabalhos de auditoria nessa área, abrangendo diversas perspectivas
associadas ao tema, com a emissão de recomendações que visam à melhoria continua
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dos processos ligados a gestão de TI. Tais recomendações são devidamente
acompanhadas pela Audit, com o objetivo de certificar as providências adotadas e
auxiliar a Instituição no cumprimento de sua missão institucional.
o#tF
a/

2.4 Ocorrência com dano ou prejuízo
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário.
3. Conclusão
Diante do contexto apresentado: o alcance de R$ 1,2 trilhão em Ativos, bons
resultados econômico-financeiros em comparação com o mercado, a diretriz estratégica
BOMPRATODOS visando à competitividade e à rentabilidade, o enfoque no aumento
da eficiência operacional a partir da diminuição de despesas, o qual foi tanto destacado
no Relatório de Gestão quanto confirmado pela análise das demonstrações contábeis
publicadas, (A informação aqui foi suprimida, por solicitação da unidade auditada, em
função de sigilo fiscal, bancário e/ou comercial, na forma da lei), torna-se relevante a
constatação a respeito da necessidade de melhorias no Programa de Remuneração
Variável dos administradores do BB, relatada nos Achados de Auditoria.
As providências corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão
incluídas no Plano de Providências Permanente ajustado com o Banco do Brasil S.A. e
monitorado pelo Controle Interno. Tendo sido abordados os pontos requeridos pela
legislação aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo
a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria.
Brasília/DF,

de Setembro de 2013.

_______________________________________________
Achados da Auditoria - nº 201306257
1 CONTROLES DA GESTÃO
1.1 CONTROLES INTERNOS
1.1.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA NAS PJ ESTATAIS
1.1.1.1 CONSTATAÇÃO
Implantação de Programa de Remuneração Variável aos Administradores do BB
com possibilidade de melhorias para agregar valor à Governança Corporativa
Fato
Com o objetivo de fortalecer o ambiente de governança corporativa, o B.B.,
buscando proporcionar o alinhamento de comportamento dos gestores com o do
conglomerado, adotou programa de remuneração variável para os seus dirigentes –
Presidente, Vice-presidentes e Diretores, aderente à Resolução 3.921/2010 do Conselho
Monetário Nacional - CMN.
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No desenho desse programa, definiram-se critérios de desempenho da
empresa – pré-requisitos instituídos para medir o esforço corporativo - e desempenho
individual – avaliação cargo a cargo.
Para acioná-lo, primeiramente o Banco deve cumprir as metas do conjunto
de indicadores de esforço corporativo, anteriormente aprovados para a instituição.
Logrando êxito, inicia-se a avaliação individual, definindo a quantidade de honorários a
ser pagos a cada dirigente.
O desempenho do ocupante do cargo é avaliado pelo superior e por ele
mesmo (autoavaliação).
Os pré-requisitos para a instituição como um todo e as metas para cada
cargo estão apresentados na tabela a seguir:
Pré-requisitos para toda a instituição
Pré-requisitos
Avaliação colegiada da Diretoria Executiva pelo Conselho de
Administração
Liquidez
Índice de Basiléia Prudencial
Mínimo

Máximo

Presidente

Quantidade total de Honorários
6
10
RSPL(*)
15,6%
17,94%
Acordo de trabalho – ATB
400
460
Avaliação individual de
3,25
3,74
desempenho.
Fonte: Ofício Dipes/Comitê 2013/8025.
(*) Retorno Sobre o Patrimônio Líquido – RSPL.

80%
20%

Índice para Acionamento do
Programa
8
Acima do mínimo
13%
Pesos
Dirigentes das áreas de
risco e controle interno
80%

Demais
dirigentes
50%
30%

20%

20%

O Programa de Remuneração Variável dos administradores do Banco do
Brasil, que para o exercício 2012 teve seu valor aprovado pela Assembleia-geral
Ordinária de 26/4/2012, distribuirá 50% em pecúnia e 50% em ações diferidas no prazo
de quatro anos, conforme proposta do Comitê de Remuneração, aprovada pelo Conselho
de Administração.
O modelo de remuneração variável do BB permite antecipação de
honorários, uma vez ao ano, a ocorrer no final do 1º semestre. Com base no resultado do
1º semestre de 2012, em 04.10.2012, foi efetuado adiantamento no valor de 2,5
honorários para cada membro da Diretoria Executiva. Caso as condicionantes definidas
na política de remuneração para o ano de 2012 não tenham sido atingidas, o valor
antecipado seria revertido em favor do Banco (Nota Explicativa, pg. 108).
Para o exercício de 2012, apurou-se montante de R$ 15.650 mil de
remuneração variável para os dirigentes. Desse total, R$ 7.832 foram pagos em espécie
(R$ 3.985 mil, adiantados, e R$ 3.847 mil, complemento) e R$ 7.825 mil em ações
diferidas em quatro anos, a contar de 10/03/2014.
Fragilidades observadas no modelo:
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1.

Quanto aos indicadores de desempenho da empresa:
a. Ausência de indicadores que considere meta de redução de custos
gerenciáveis – eficiência;
b. Alocação do indicador RSPL na avaliação individual, quando o
mesmo guarda característica de desempenho da empresa, portanto,
poderia ambientar-se como indicador dos pré-requisitos;
c. Ausência de indicador que contemple a dimensão financeira de
recuperação de crédito. O modelo não contempla inadimplência,
fragilizando a sustentabilidade, pilar da governança. Assim, o
incentivo pode contribuir com assunção desarrazoada de riscos no
longo prazo e privilegiar retornos de curto prazo.

2. Quanto aos indicadores de desempenho individual:
a. O critério para a formação da participação de valor variável do
presidente não contempla o desempenho dos subordinados no Acordo de
Trabalho – ATB, desconsiderando o nível de responsabilidade desse
cargo na atuação sinérgica da empresa. Em razão de se situar no topo da
pirâmide organizacional, responsabilizar-se-á tanto pelos desempenhos
positivos quanto negativos de seus subordinados;
b. Ausência de avaliação pelos pares, avaliação horizontalizada, em que
diretores executivos de uma pasta avaliariam a qualidade dos
produtos/serviços da adjacente.
3. Quanto ao critério de pagamento
a. Não considera a correção da devolução do valor antecipado, caso não se
cumpra as condições anualizadas.

o#tF
a/

Causa
Fragilidade na atividade controle, necessitando de melhoria nos controles de prevenção
para fortalecimento da governança corporativa.
u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
Do total da remuneração variável do exercício de 2012, 50% foi pago com
ações colocadas em tesouraria e, somente, terão a titularidade transferida para os
beneficiários após o período de diferimento e caso não ocorra redução significativa do
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lucro, sendo a reversão do valor diferido e ainda não pago proporcional à redução de
resultado, a partir de 20%.
A avaliação de desempenho dos Dirigentes do BB é realizada,
semestralmente, em instrumento específico, conforme os seguintes critérios:
a) Competências profissionais; e
b) Estilo de gestão (quesito apurado na pesquisa de clima organizacional.
Esse critério é utilizado somente em caso de Dirigente empossado na
unidade há pelo menos três meses, contados da data de início da pesquisa
de clima organizacional).
A avaliação de competências individuais é realizada da seguinte forma:
a) Os membros do conselho de Administração avaliam o Presidente do
Banco;
b) O Presidente do Banco avalia os Vice-Presidentes e Diretores a ele
diretamente vinculados;
c) Os Vice-Presidentes avaliam os Diretores vinculados à sua área de
atuação; e
d) Cada Dirigente avalia seu próprio desempenho (auto-avaliação).
Em manifestação ao Relatório Preliminar, o gestor informa que o Banco
está em tratativas com o DEST quanto à inclusão de fator específico sobre
inadimplência, lembrando que os índices de inadimplência estão presentes no ATB –
Acordo de Trabalho que pontua na remuneração variável dos estatutários.
Quanto à recomendação desta CGU para avaliar a inserção do critério de
avaliação pelos pares, avaliação horizontalizada, na metodologia, de modo que diretores
executivos de uma pasta avaliam a qualidade dos produtos/serviços da pasta
fornecedora, informou:
A Resolução CMN 3.921, de 25.11.2010, estabelece que as
instituições financeiras, para efetuarem pagamentos a título de
remuneração variável a seus dirigentes estatutários, devem levar
em consideração o desempenho individual, o desempenho da
unidade e o desempenho da organização como um todo.
Em argumentação, continua: “A pertinência da avaliação pelos pares
também foi analisada, conforme sugerido na recomendação da CGU. Considerando a
realidade e especificidade de trabalho e atribuições de cada área, não foi possível
viabilizar essa fonte de avaliação. A alocação física diferenciada e o contato presencial
reduzido no dia a dia de trabalho inviabilizam a realização da avaliação pelos pares de
forma fidedigna das competências individuais expressas diariamente, posto que a base
da avaliação por competências é o comportamento observável no dia a dia de trabalho
durante o período avaliado.
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Acrescentou que o modelo de avaliação individual instituído enquadra-se
nas exigências da Resolução CMN 3.921, que não indica necessidade de avaliação por
pares.
oaU
c#ndM
xm
E
istfe/

Análise do Controle Interno
Como observado, o pagamento da remuneração variável é realizado uma
parte em espécie, com adiantamento no segundo semestre, e a outra em ações colocadas
em tesouraria e com titularidade transferida para os beneficiários após o diferimento e
caso não ocorra redução significativa do lucro.
Em se verificando a redução, reverte-se o valor diferido e não pago. Tal
critério demonstra uma vinculação do pagamento a um bom desempenho futuro da
gestão nas novas vendas dos produtos/serviços da Instituição, preterindo na metodologia
o reflexo negativo da inadimplência, principalmente com relação à parcela da
remuneração variável paga em espécie.
Vincular o pagamento a bom desempenho futuro da gestão é um bom
critério, no entanto, cabe alertar que resultados elevados advindos de novas vendas pode
diluir prejuízos de créditos baixados. Por isso, é também salutar que se acrescente o
comportamento da inadimplência à metodologia para que se fortaleça o programa de
remuneração variável.
Diante disso, lembramos que, em contrapartida à concessão do crédito temse o correspondente registro da receita, componente do resultado que constitui prérequisito e base cálculo da remuneração variável. Como existe a possibilidade de alguns
créditos não serem recebidos, o pagamento das remunerações variáveis calculadas com
base no resultado gerado com contribuição das receitas derivadas desses créditos deve
ficar sob condição suspensiva, realizando-a quando se comprovado a conversão em
espécie do crédito a receber.
Aqui cabe lembrar que política de remuneração variável vinculada a
resultado, não corrigida pela inadimplência resultante dos créditos registrados por
competência, transfere as perdas decorrentes de atos passados para a gestão futura e,
consequentemente, para os sócios e empregados.
Entende-se, portanto, ser necessária a contemplação da inadimplência na
metodologia da remuneração variável, pagando-se somente os valores decorrentes de
créditos efetivamente recebidos.
Outro fato a ser evidenciado é a ausência de previsão de correção do valor
devolvido pelo Dirigente, correspondente à parcela antecipada no segundo semestre,
caso não se verifique no final do exercício o cumprimento das metas-condições. Apesar
de não ter ocorrida essa condição no exercício de 2012, porque foram atendidos os
requisitos para o acionamento do programa de remuneração variável e todos os
Dirigentes atingiram a nota mínima exigida para os indicadores, existe a fragilidade no
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ambiente de controle devido à ausência de normativo que preveja a condição de
correção do valor a ser devolvido.
Quanto às manifestações do gestor ao Relatório Preliminar, cabe ponderar:
Em que pese os índices de inadimplência estarem presentes no Acordo de
Trabalho que pontua na remuneração variável dos estatutários, entende-se que deveriam
ser elevados também ao nível de pré-requisito – condição para inicialização do
programa de remuneração variável. Essa ação zela para que a política de remuneração
de administradores esteja permanentemente compatível com a política de gestão de
riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada do BB e com o disposto na
Resolução CMN nº 3.921/2010, reforçando o ambiente de governança corporativa.
Com relação à avaliação pelos pares, na relação fornecedor/cliente, em que
a Diretoria-cliente avalia a qualidade dos produtos/serviços da Diretoria-fornecedora,
objeto da recomendação 5, não se acatou a justificativa apresentada, em razão da
pertinência da recomendação ao fortalecimento da sinergia organizacional e às
orientações da Resolução CMN nº 3.921/10 de que o modelo de remuneração variável
deve levar em consideração o desempenho individual, o desempenho da unidade e o
desempenho da organização como um todo.
Enfim, cabe ressaltar que a recomendação 5, em hipótese alguma, pede a
supressão das avaliações em vigência. Ela é complementar à avaliação feita pelo
superior imediato e pela autoavaliação. Portanto, pede-se estudo da viabilidade de
inserção da avaliação da qualidade dos produtos/serviço, ao nível de diretoria. A
Diretoria receptora avaliará as saídas da Diretoria-fornecedora, as quais serão os
insumos no processo organizacional de propriedade da Diretoria destino.
Quanto aos demais itens observados no fato desta constatação, mantêm-se
os argumentos lá apresentados.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1 - Avaliar o desenvolvimento de indicadores de pré-requisitos que
contemplem meta de redução de custos gerenciáveis - eficiência;
Recomendação 2 - Avaliar a realocação do indicador RSPL, transferindo o da avaliação
individual para o conjunto de pré-requisitos;
Recomendação 3 - Avaliar a alteração da metodologia de modo que contemple a
inadimplência no cálculo da remuneração variável, bem como nos indicadores de prérequisitos, garantindo, assim, que sejam pagos aos dirigentes somente os valores
decorrentes de créditos efetivamente recebidos;
Recomendação 4 - Avaliar a alteração do critério de pontuação do presidente, de modo
que o desempenho dos subordinados no Acordo de Trabalho - ATB seja computado na
formação da remuneração variável do presidente da empresa;
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Recomendação 5 - Avaliar a inserção do critério de avaliação pelos pares, avaliação
horizontalizada, na metodologia, de modo que diretores executivos de uma pasta
avaliam a qualidade dos produtos/serviços da pasta fornecedora;
Recomendação 6 - Avaliar a possibilidade de inserção de previsão de correção do valor
devolvido pelo Dirigente no normativo do programa de remuneração variável,
correspondente à parcela antecipada no segundo semestre, caso não se verifique no final
do exercício o cumprimento das metas-condições.
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Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201306257
Unidade Auditada: BANCO DO BRASIL S/A
Exercício: 2012
Processo: 20130000433
Município - UF: Brasília - DF

_______________________________________________
Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas,
especialmente aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período
de 01/01/2012 a 31/12/2012.
Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido
no Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em atendimento à
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram
os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame,
sobre a gestão da unidade auditada.
Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201306257, proponho que o
encaminhamento das contas dos responsáveis referidos no art. 10 da IN TCU nº 63/2010
constantes das folhas 003 e 036 do processo, seja pela regularidade.

Brasília/DF,

de Setembro de 2013.

_____________________________________________________________
Antônio Carlos Bezerra Leonel
Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária I

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

Relatório: 201306257
Exercício: 2012
Processo: 20130000433
Unidade Auditada: BANCO DO BRASIL S/A
Município/UF: Brasília / DF
Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Controladoria-Geral da
União quanto à prestação de contas do exercício de 2012 do Banco do Brasil S/A - BB, bem
como da Unidade a ele consolidada, o Banco Patagônia, expresso opinião sobre o desempenho e
a conformidade dos atos de gestão dos agentes relacionados no rol de responsáveis, a partir dos
principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria.
2.

O BB é uma sociedade aberta de economia mista, atua como instrumento de execução da

política creditícia e financeira do Governo Federal, e tem como missão “ser um banco
competitivo e rentável, promover o desenvolvimento sustentável do Brasil e cumprir sua função
pública com eficiência”.
3.

Nesse sentido, avaliamos, por meio das Demonstrações Financeiras e informações

gerenciais do gestor, que o exercício de 2012 foi marcado pela eficiência operacional, com a
diminuição das despesas da intermediação financeira, já que o BB conseguiu aumentar seu lucro
líquido mesmo quando obteve o menor aumento anual de valor adicionado desde 2009, devido às
receitas da intermediação financeira, cujo crescimento foi inferior a 1%.
4.

Essa eficiência operacional, segundo o BB, foi também justificativa para a execução

inferior a 70% do orçado para as Ações de Governo referentes à instalação de pontos de
atendimento bancário, manutenção de infraestrutura de atendimento e de equipamentos, e para a
consequente diminuição, de 2011 para 2012, do percentual da participação dos Dispêndios de
Capital em relação ao total de dispêndios, do Programa de Dispêndios Globais - PDG.
5.

O impacto desse baixo percentual de execução, no entanto, não foi considerado

significativo pelo Gestor, pois o foco estava no aumento da capilaridade da rede de atendimento
por meio de correspondentes bancários, com o início das atividades do Banco Postal, a adoção de

novos modelos de negócios, como agências simplificadas com necessidade de menor
investimento, e a instalação em cidades sedes de eventos internacionais e em municípios onde
inexistia agência do BB.
6.

Já a aquisição de crédito na forma de Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida, por

assinatura de contrato entre o BB e a União, teve impacto significativo ao contribuir para a maior
geração de caixa desde 2009 e para o aumento do Passivo Não Circulante, o qual somente foi
menor do que o aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo, em decorrência do aumento do
estoque de operações de crédito.
7.

Esse aumento de concessões de empréstimos e financiamentos deveu-se à estratégia

bastante destacada pelo BB em seu Relatório de Gestão: o BOMPRATODOS, campanha
publicitária que visa ao aprimoramento no relacionamento do BB com os clientes e resultados
sustentáveis e de longo prazo.
8.

Enfim, a gestão dos recursos em 2012 contribuiu para a manutenção do bom

posicionamento no mercado financeiro, com os resultados de lucratividade líquida e o índice de
retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido que superaram a meta prevista, além do alcance
de R$ 1,2 trilhão em Ativos e a participação de 20,4% no mercado de crédito.
9.

Não obstante, haja vista as variações cada vez menores desde 2009 do lucro líquido e do

valor adicionado (A informação aqui foi suprimida, por solicitação da unidade auditada, em
função de sigilo fiscal, bancário e/ou comercial, na forma da lei), torna-se relevante ao BB
avaliar os indicadores considerados no Programa de Remuneração Variável aos Administradores,
no intuito de agregar as melhorias sugeridas nos Achados de Auditoria, e, assim, refletir melhor
os resultados da Instituição e fortalecer a governança corporativa.
10.

Cabe ressaltar que as alegações de sigilo bancário causaram restrições à aplicação de

testes e reduziram o escopo de auditoria à análise das informações declaradas no Relatório de
Gestão de 2012. Além disso, embora de suma importância e de efeitos consideráveis nos
resultados do BB, a fragilidade apontada no Relatório de Auditoria não teve impacto suficiente
para emissão de ressalvas para a gestão de 2012.
11.

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 nos Relatórios de Auditoria, acolho a proposta expressa no

Certificado de Auditoria a respeito da regularidade das contas dos gestores integrantes do rol do
art. 10 da IN TCU nº 63, constantes das folhas 003 e 036 do processo.
12.

Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com

vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e
posterior remessa ao Tribunal de Contas da União.

Brasília DF,

de setembro de 2013.

__________________________________________________

RENILDA DE ALMEIDA MOURA
Diretora de Auditoria da Área Econômica

