
Nº 49, segunda-feira, 13 de março de 2017 15ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012017031300015

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 266, DE 9 DE MARÇO DE 2017

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Juiz de Fora, no uso de suas atribuições, resolve:
Art.1º HOMOLOGAR e tornar público o resultado do processo seletivo simplificado para contratação temporária de Professor

Substituto, conforme abaixo discriminado:
1 - Edital nº 02/2017 - GRST/CFAP/PROGEPE - Seleção de Professor Substituto
1.1 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
1.1.1 - Seleção 16: Departamento de Ciências Contábeis - Processo nº 23071.000461/2017-09 - Nº Vagas: 01 (uma)

Classificação Nome Nota
1º MARIA APARECIDA TEIXEIRA BADARÓ 6,40
2º HELAINE SIMAN GLÓRIA 5,96

1.1.2 - Seleção 17: Departamento de Ciências Contábeis - Processo nº 23071.000543/2017-45 - Nº Vagas: 01 (uma)

Classificação Nome Nota
1º TARRARA ALVES DA SILVA 7,25

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

KÁTIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E CASTRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA
BAHIA

PORTARIA No- 84, DE 7 DE MARÇO DE 2017

O VICE-REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO OESTE DA BAHIA, no exercício da Reitoria, no uso
das atribuições que lhe conferem o art. 11 da Lei nº 12.825, de 5 de
junho de 2013, e a Portaria MEC Nº 756, de 14 de agosto de 2013,
resolve:

Art.1º RETIFICAR a Portaria 077/2017, de 07/03/2017, pu-
blicada no DOU de 08/03/2017, Seção 1, pág. 52, onde se lê:

"prorrogado em 28/10/2016, DOU de 01/11/2016, Seção 3,
pág. 82."

Leia-se:
"e em 28/10/2016, DOU de 01/11/2016, Seção 3, pág. 82."

JACQUES ANTONIO DE MIRANDA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 245, DE 6 DE JUNHO DE 2016

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso das atribuições, que lhe são
conferidas por delegação de competência do Magnífico Reitor, Pro-
cesso 23075.118490/2016-05, que aponta irregularidades decorrentes
do Pregão Eletrônico nº139/2015. Resolve:

Aplicar À Empresa RAMFIL PRODUÇÃO E CONSUL-
TORIA EMPRESARIAL EIRELLI-ME, CNPJ nº 10.941.657/0001-
07, com o fulcro nos artigo 7º da Lei 10.520/02, Art. 109 da Lei
8666/93 e IN-MARE nº.05/95 item 6.6, a seguinte penalidade: Sus-
pensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Ad-
ministração, pelo período de até 01(um) ano, conforme Art. 7º da Lei
nº10.520/02, e item 10- subitem 10.1.2 - letra "b" da ARP 037/2016,
e Multa de 20% sobre o valor total da obrigação da proposta que é de
R$125.400,00 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos reais) sendo
neste caso o valor da multa a ser recolhida aos cofres da União de R$
25.080,00 (vinte e cinco mil e oitenta reais), item 10 - subitem 10.1.2
- letra "b" da ARP 037/2016, com previsão no Título 17 do Edital do
Pregão Eletrônico nº139/2015. Fica a partir da data de recebimento
desta, franqueada a vista ao processo que originou este procedimento
e a indicação de provas em sua defesa. Esta Portaria entra em vigor
a partir da data de sua publicação.

EDELVINO RAZZOLINI FILHO

PORTARIA No- 51, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso das atribuições, que lhe são
conferidas por delegação de competência do Magnífico Reitor, Pro-
cesso 23075.163689/2016-80, que aponta irregularidades decorrentes
do Pregão Eletrônico nº011/2016. Resolve:

Aplicar à Empresa BEMAPI COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE INFORMÁTICA FERRAMENTAS E ARTIGOS ELETRÔNI-
COS LTDA, CNPJ nº 22.940.432/0001-15, com o fulcro nos artigo 7º
da Lei 10.520/02, artigos 86 a 88 e 109 da Lei 8666/93 e IN-MARE
nº05/95, a seguinte penalidade: Impedimento de licitar e contratar
com a União, pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme artigo 7º da
Lei nº10.520/2002 e item 17.1, subitem 17.1.1 - letra "a" c/c item
17.1.1.1 do Edital de Licitações nº011/2016. Fica a partir da data de
recebimento desta, franqueada a vista ao processo que originou este
procedimento e a indicação de provas em sua defesa. Esta portaria
entra em vigor a partir da data de sua publicação no DOU e registrar
as sanções no SICAF.

MARCO ANTONIO RIBAS CAVALIERI

PORTARIA No- 96, DE 10 DE MARÇO DE 2017

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso das atribuições, que lhe são
conferidas por delegação de competência do Magnífico Reitor, Pro-
cesso 23075.163705/2016-34, decorrentes do Pregão Eletrônico
nº032/2016. Resolve:

Art. 1º ANULAR - A Portaria n.050/2017 de 13 fevereiro de
2017, publicada no DOU n. 44 de segunda-feira, 06de março de 2017
página 59, que dispõe sobre a aplicação de penalidade à empresa
PLASTKEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA
EPP - CNPJ nº 13.986.389/0001-38, com sede à Rua Paulo Candido
da Silva nº78, Bairro Parque das Laranjeiras - São Paulo-SP, CEP
07700000, uma vez que foi publicada sem conceder o prazo de 10
(dez) dias úteis ali estipulados para manifestação da parte.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

MARCO ANTONIO RIBAS CAVALIERI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 818, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PER-
NAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias, resolve:

Aplicar a penalidade de impedimento de licitar e contratar
com a União, conforme art. 7º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de
03(três) meses, cumulada com a aplicação de multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor global da proposta, à empresa GCL Esquadrias
de Metal Eireli - ME (CNPJ nº 08.963.299/0001-91), por inexecução
do compromisso de fornecimento assumido com base na Ata de
Registro de Preços n.º 408/2015. (Processo nº 23076.034031/2016-
51)

ANÍSIO BRASILEIRO DE FREITAS DOURADO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
C ATA R I N A

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE

PESSOAS

PORTARIA 166, DE 10 DE MARÇO DE 2017

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pes-
soas, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que consta no art.
12 da Portaria n° 450/MPOG/2002, de 06 de novembro de 2002, e do
item 13.5 do Edital do Concurso, resolve:

Art. 1º Prorrogar por 12 meses, a partir de 4 de julho de
2017, o prazo de validade do concurso público do Colégio de Apli-
cação, do Centro de Ciências da Educação, campo de conhecimento:
Lingüística, Letras e Arte/Letras/Língua Portuguesa, Processo
23080.054517/2015-66, objeto do Edital n° 062/DDP/2016 de
3/17/2016, e homologado pela Portaria n° 667/DDP/2016 publicada
no Diário Oficial da União de 4 de julho de 2016.

Art. 2º Prorrogar por 12 meses, a partir de 4 de julho de
2017, o prazo de validade do concurso público do Colégio de Apli-
cação, do Centro de Ciências da Educação, campo de conhecimento:
Química, Processo 23080.054502/2015-06, objeto do Edital n°
062/DDP/2016 de 3/17/2016, e homologado pela Portaria n°
666/DDP/2016 publicada no Diário Oficial da União de 4 de julho de
2016.

Art. 3º Prorrogar por 12 meses, a partir de 4 de julho de
2017, o prazo de validade do concurso público do Colégio de Apli-
cação, do Centro de Ciências da Educação, campo de conhecimento:
Lingüística, Letras e Arte/Letras/Línguas Estrangeiras Modernas -
Alemão, Processo 23080.054497/2015-23, objeto do Edital n°
062/DDP/2016 de 3/17/2016, e homologado pela Portaria n°
665/DDP/2016 publicada no Diário Oficial da União de 4 de julho de
2016.

Art. 4º Prorrogar por 12 meses, a partir de 22 de agosto de
2017, o prazo de validade do concurso público do Colégio de Apli-
cação, do Centro de Ciências da Educação, campo de conhecimento:
Geografia, Processo 23080.054504/2015-97, objeto do Edital n°
062/DDP/2016 de 3/17/2016, e homologado pela Portaria n°
846/DDP/2016 publicada no Diário Oficial da União de 22 de agosto
de 2016.

Art. 5º Prorrogar por 12 meses, a partir de 22 de agosto de
2017, o prazo de validade do concurso público do Colégio de Apli-
cação, do Centro de Ciências da Educação, campo de conhecimento:
Lingüística, Letras e Arte/Letras/Língua Estrangeira Moderna - Fran-
cês, Processo 23080.054499/2015-12, objeto do Edital n°
062/DDP/2016 de 3/17/2016, e homologado pela Portaria n°
845/DDP/2016 publicada no Diário Oficial da União de 22 de agosto
de 2016.

LILIAN CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 80, DE 9 DE MARÇO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da
Constituição e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 25 da Portaria
nº 6.209/MPS, de 16 de dezembro de 1999, resolve:

Art. 1º Estabelecer que, para o mês de fevereiro de 2017, o
valor médio da renda mensal do total de benefícios pagos pelo Ins-
tituto Nacional do Seguro Social - INSS é de R$ 1.199,20 (um mil,
cento e noventa e nove reais e vinte centavos).

Art. 2º O INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da
Previdência - DATAPREV adotarão as providências necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES

Ministério da Fazenda
.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DIRETORIA COLEGIADA

CIRCULAR Nº 3.829, DE 9 DE MARÇO DE 2017

Altera a Circular nº 3.691, de 16 de de-
zembro de 2013, a fim de permitir a uti-
lização de assinaturas eletrônicas em con-
tratos de câmbio em qualquer formato ad-
mitido pelas partes como válido e aceito
pela pessoa a quem for oposto o documen-
to.

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão
realizada em 8 de março de 2017, com base nos arts. 23 e 24 da Lei
nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, nos arts. 9º, 10, inciso VII, e 11,
inciso III, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e tendo em
vista o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, resolve:

Art. 1º Os arts. 42, 43 e 138 da Circular nº 3.691, de 16 de
dezembro de 2013, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 42.
........................................................................................

I - é permitido o uso de assinatura eletrônica;
..................................................................................................
§ 1º Considera-se assinatura eletrônica, para fins do disposto

no inciso I do caput, as seguintes formas de identificação inequívoca
do signatário:

I - certificados digitais emitidos no âmbito da Infraestrutura
de Chaves Públicas (ICP-Brasil); ou

II - outros meios de comprovação de autoria e integridade de
documentos de forma eletrônica, inclusive os que utilizem certifi-
cados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes
como válidos, na forma da legislação em vigor.

§ 2º No caso de utilização de assinatura eletrônica, é de
exclusiva responsabilidade da instituição autorizada a operar no mer-
cado de câmbio assegurar o cumprimento da legislação em vigor,
garantindo a autenticidade e a integridade do documento eletrônico,
bem como das respectivas assinaturas eletrônicas, incluindo-se a al-
çada dos demais signatários." (NR)

"Art. 43. No caso de uso de assinatura eletrônica no contrato
de câmbio, a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio,
negociadora da moeda estrangeira, deve:

..................................................................................................
II - estar apta a tornar disponível, de forma imediata, ao

Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, contados do
término do exercício em que ocorra a contratação ou, se houver, a
liquidação, o cancelamento ou a baixa, a impressão do contrato de
câmbio e dele fazer constar a expressão "contrato de câmbio assinado
eletronicamente";

III - manter pelo prazo de cinco anos o documento eletrônico
com as informações do contrato de câmbio e as respectivas assi-
naturas eletrônicas, bem como a comprovação de que o mecanismo
empregado para assinatura eletrônica corresponde àqueles previstos
no § 1º do art. 42.
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Parágrafo único. No caso de contrato de câmbio assinado por
meio de utilização de certificados digitais emitidos no âmbito da ICP-
Brasil, é admitida, até 31 de dezembro de 2017, a utilização da
expressão "contrato de câmbio assinado digitalmente" para fins de
atendimento do inciso II." (NR)

"Art. 138. Ressalvadas as disposições específicas previstas
na legislação em vigor, os documentos vinculados a operações no
mercado de câmbio devem ser mantidos em arquivo da instituição
autorizada a operar no mercado de câmbio, em meio físico ou ele-
trônico, pelo prazo de cinco anos contados do término do exercício
em que ocorra a contratação ou, se houver, a liquidação, o can-
celamento ou a baixa, observado que, quando solicitado, devem ser
disponibilizados de forma imediata e sem ônus para o Banco Central
do Brasil." (NR)

Art. 2º Esta Circular entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 3º Ficam revogados o inciso I do art. 43, os incisos I e
II do art. 138 e o parágrafo único do art. 139 da Circular nº 3.691, de
16 de dezembro de 2013.

OTÁVIO RIBEIRO DAMASO
Diretor de Regulação

ANTHERO DE MORAES MEIRELLES
Diretor de Fiscalização

LUIZ EDSON FELTRIM
Diretor de Administração

ÀREA DE REGULAÇÃO
DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO SISTEMA

FINANCEIRO

CARTA CIRCULAR Nº 3.808, DE 10 DE MARÇO DE 2017

Exclui títulos e subtítulo do Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Na-
cional (Cosif).

A Chefe do Departamento de Regulação do Sistema Fi-
nanceiro (Denor), no uso da atribuição que lhe confere o art. 23,
inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do Banco Central do Brasil,
anexo à Portaria nº 84.287, de 27 de fevereiro de 2015, com base no
item 4 da Circular nº 1.540, de 6 de outubro de 1989, e tendo em
vista o disposto na Circular nº 3.823, de 24 de janeiro de 2017,
resolve:

Art. 1º Ficam excluídos do Plano Contábil das Instituições
do Sistema Financeiro Nacional (Cosif):

I - o título 3.0.9.66.00-4 RECOLHIMENTO COMPULSÓ-
RIO - CONTROLE;

II - o subtítulo 3.0.9.66.10-7 Financiamentos Passíveis de
Subvenção Econômica pela União - Resolução n.º 4.170; e

III - o título 9.0.9.66.00-6 CONTROLE DE RECOLHIMEN-
TO COMPULSÓRIO.

Art. 2º Esta Carta Circular entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Fica revogada a Carta Circular nº 3.582, de 18 de
janeiro de 2013.

SÍLVIA MARQUES DE BRITO E SILVA

CARTA CIRCULAR Nº 3.809, DE 10 DE MARÇO DE 2017

Altera função de título contábil no Plano
Contábil das Instituições do Sistema Finan-
ceiro Nacional (Cosif), relativo a registro
de depósitos para liquidação de ajustes e de
posições em sistemas de compensação e de
liquidação.

A Chefe do Departamento de Regulação do Sistema Fi-
nanceiro (Denor), no uso da atribuição que lhe confere o art. 23,
inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do Banco Central do Brasil,
anexo à Portaria nº 84.287, de 27 de fevereiro de 2015, com base no
item 4 da Circular nº 1.540, de 6 de outubro de 1989, resolve:

Art. 1º Fica alterada a função do título 4.1.9.20.00-8 DE-
PÓSITOS PARA LIQUIDAÇÃO DE AJUSTES E DE POSIÇÕES
EM SISTEMAS DE COMPENSAÇÃO E DE LIQUIDAÇÃO, do
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Co-
sif), que passa a ser registrar os valores mantidos com a finalidade
exclusiva de liquidação, em qualquer nível de sua cadeia, decorrente
de ajustes e de posições detidas em sistemas de compensação e de
liquidação autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º O título mencionado no caput deve ser utilizado ex-
clusivamente pelos bancos comerciais que tenham por objeto social
principal o desempenho de funções de liquidante e custodiante central
de operações cursadas em sistemas de compensação e de liquidação
autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para registro de
recursos em trânsito sem remuneração para os respectivos deposi-
tantes.

§ 2º As instituições mencionadas no § 1º devem manter
todas as informações necessárias para a conciliação dos depósitos
efetuados por clientes, possibilitando, entre outros, o efetivo controle
da origem dos respectivos recursos, mediante identificação, no mí-
nimo, do remetente (nome e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) e do tipo
de conta de origem dos recursos.

Art. 2º Esta Carta Circular entra em vigor na data de sua
publicação.

SÍLVIA MARQUES DE BRITO E SILVA

Ambiente Econômico
Em 2016, tanto no âmbito doméstico como no cenário in-

ternacional o período foi marcado por muitas incertezas. A economia
internacional apresentou uma discreta recuperação. Nos Estados Uni-
dos a economia apresentou um gradativo e surpreendente cresci-
mento, inclusive com redução na taxa de desemprego chegando a um
patamar próximo ao pleno emprego, porém, as eleições para pre-
sidente trouxeram dúvidas quanto às perspectivas daquela economia,
principalmente nos países emergentes. O dólar se valorizou em re-
lação às principais moedas globais.

Na Europa, houve crescimento do PIB, como resposta fa-
vorável aos estímulos monetários promovidos pelo Banco Central
Europeu. Os crescentes movimentos nacionalistas que pregam o fe-
chamento do mercado e põem em discussão as vantagens da atual
política de integração dos países, via união monetária e econômica,
trouxeram preocupações. O principal sintoma desse processo foi a
decisão dos britânicos pelo Brexit.

Nos mercados emergentes, houve a preocupação com a pos-
sível desaceleração abrupta da economia chinesa, porém, esses ru-
mores se enfraqueceram. Em consequência, os preços das commo-
dities (especialmente as metálicas) apresentaram valorização no mer-
cado internacional.

Nesse ambiente, agravada por eventos não econômicos, pela
dificuldade de recuperação dos níveis de confiança dos agentes, a
economia brasileira foi afetada nas dimensões macro e microeco-
nômica. Os investimentos não avançaram e o consumo e o PIB
retraíram em termos reais e o mercado de trabalho doméstico e as
condições financeiras das empresas se deterioraram.

O Ibovespa fechou o ano em 60.227 pontos (43.439 pontos
em 31.12.2015), com alta de 38,6%. A taxa Selic encerrou o ano em
13,75% ao ano (14,25% em 31.12.2015) e o dólar terminou o ano
cotado a R$ 3,2591 (R$ 3,9048 em 31.12.2015), com desvalorização
de 16,5%.

Destaques do Período
No mercado de Renda Fixa Local, em termos de originação,

o BB Investimentos ocupou a 3ª posição no ranking Anbima de
Renda Fixa Consolidado de dezembro de 2016, com 14,9% de par-
ticipação de mercado e 12,1 bilhões de volume total. Foram 33
operações de debêntures e notas promissórias, dentre as operações de
renda fixa realizadas, somando um total de participação de R$ 10,8
bilhões, o que representou um market share de 16,61%.

No ranking Anbima Consolidado de Renda Fixa - Distri-
buição de dezembro de 2016, o BB Investimentos também ocupou a
3ª posição, com 11,6% de participação de mercado e R$ 4,4 bilhões
de volume distribuído.

No mercado de Renda Variável, o BB Investimentos ficou
em 6º lugar no ranking Anbima de Renda Variável Sem Partes Re-
lacionadas - Valor, com participação de R$ 676 milhões de volume
originado e 7,3% de participação de mercado e ocupou a 6ª colocação
no ranking Anbima de Renda Variável Sem Partes Relacionadas, por
número de operações.

No segmento de Securitização, emissões de Fundos de In-
vestimentos em Direitos Creditórios - FIDC, emissão de Certificado
de Recebíveis do Agronegócio - CRA e emissão de Certificado de
Recebíveis Imobiliários - CRI, foram 13 emissões, totalizando R$ 1,3
bilhão de volume originado.

O Resultado Líquido do BB Investimentos foi de R$
1.263.014 mil (R$ 678.644 mil no 2º semestre de 2016) que configura
um retorno de 42,8% ao ano sobre o PL médio. Comparado ao ano
anterior (R$ 1.256.897 mil), este resultado representa aumento de
0,5%.

O resultado do BB Investimentos decorre, basicamente, das
participações acionárias, atividades de prestação de serviços e in-
termediação financeira.

Resultado das Participações
O BB Investimentos detém participações em empresas con-

troladas e coligadas no montante de R$ 5.068 milhões. A relação das
empresas consta nas Notas Explicativas.

O resultado obtido com participações em controladas e co-
ligadas no país foi de R$ 1.259.810 mil. A Cielo, Ativos e Neoe-
nergia foram as empresas que apresentaram maior retorno.

Resultado da Prestação de Serviços
O resultado com Prestação de Serviços foi de R$ 754.330

mil (R$ 413.140 mil no 2º semestre de 2016), decorrente de prestação
de serviços a empresas ligadas, assessoria econômico-financeira, ope-
rações de "underwriting" e corretagem na intermediação de operações
em bolsa.

Resultado da Intermediação Financeira
Os títulos e valores mobiliários do BB Investimentos no

valor de R$ 1.037 milhões estão classificados como "títulos dis-
poníveis para venda" e "títulos para negociação", em conformidade
com a Circular Bacen nº 3.068, de 08.11.2001.

O resultado com a Intermediação Financeira foi negativo em
R$ 468.218 mil decorrente, principalmente, das despesas de captação
de recursos na ordem de R$ 446.286 mil. A captação de recursos é
efetuada junto ao Banco do Brasil, seu controlador.

Os principais títulos de renda fixa do BB Investimentos são
as debêntures do BNDESPar.

Em Renda Variável, o BB Investimentos detém, basicamente,
investimentos em Fundos de Investimento em Participações (FIP).
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Exercício encerrado em 31.12.2016
A EMPRESA
O BB-Banco de Investimento S.A., BB Investimentos, é uma

subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., especializada no mer-
cado de capitais doméstico com atuação na intermediação e dis-
tribuição de títulos e valores mobiliários no mercado primário e
secundário.

No cumprimento das Políticas do Banco do Brasil relativas a
investimentos, o BB Investimentos detém participações em empresas
que complementam a atividade econômica do Conglomerado e apli-
cações com o objetivo de gerar valor e liquidez, priorizando empresas
que adotam boas práticas de Governança Corporativa.

O BB Investimentos atua como investidor na indústria de
private equity e venture capital desde 2004 e, a partir de 2007, passou
a prestar serviços de assessoria econômico-financeira a Fundos de
Investimento em Participações. Atualmente, é cotista de 15 fundos e
atua como assessor em 7 deles, totalizando um capital comprometido
de R$ 1.306,79 milhões.

GESTÃO DE RISCOS
A administração da empresa adota política conservadora no

seu processo de exposição ao risco. As aplicações das disponibi-
lidades são realizadas com o Banco do Brasil, seu controlador, o que
minimiza os riscos incorridos e proporciona o alinhamento com as
políticas de risco adotadas pelo Conglomerado Banco do Brasil.

O Banco do Brasil considera o BB Investimentos nas ati-
vidades de gerenciamento de risco do conglomerado prudencial.

RISCO DE MERCADO
O risco de mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas

financeiras ou econômicas resultantes da flutuação nos valores de
mercado de posições detidas pela instituição. Inclui o risco das va-
riações das taxas de câmbio, das taxas de juros, dos preços das ações
e dos preços das commodities.

No exercício de 2016, não houve exposição relevante ao
risco de mercado no BB Investimentos. As exposições existentes e o
mapa de descasamento de indexadores são acompanhados mensal-
mente e a adequação dos limites é reportada no Comitê Executivo de
Riscos de Mercado e de Liquidez do Conglomerado Banco do Brasil.
Adicionalmente, é importante destacar que eventuais exposições da
empresa ao risco de mercado, não relacionadas à sua estratégia, são
transferidas para o Banco do Brasil.

RISCO DE LIQUIDEZ
O risco de liquidez é a ocorrência de descasamento entre

pagamentos e recebimentos que possam afetar a capacidade de pa-
gamento da instituição, levando em conta as diferentes moedas e
prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.

Este risco assume duas formas:
a) Risco de Liquidez de Mercado: é a possibilidade de perda

decorrente da não liquidação de uma transação em tempo razoável e
sem perda significativa de valor, devido ao tamanho da transação em
relação ao volume via de regra negociado;

b) Risco de Liquidez de Fluxo de Caixa (funding): está
associado à possibilidade de falta de recursos para honrar os com-
promissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e
passivos.

O Banco do Brasil, por meio da Diretoria de Finanças (Di-
fin), faz a gestão de caixa do BB Investimentos.

RISCO DE CRÉDITO
O risco de crédito refere-se à possibilidade de ocorrência de

perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte
de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à
desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na
classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remu-
nerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de
recuperação.

No que se refere aos negócios compreendidos no conceito de
risco de crédito, observa-se, nas demonstrações contábeis da empresa,
a existência de exposições em aplicações financeiras, títulos e valores
mobiliários, debêntures, coobrigações e risco em garantias prestadas,
rendas a receber e outros créditos a receber, sem característica de
concessão de crédito.

RISCO OPERACIONAL
O risco operacional corresponde à possibilidade de ocor-

rência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de
processos internos, pessoas, sistemas ou de eventos externos. Essa
definição inclui o risco legal associado à inadequação ou deficiência
em contratos firmados pela Instituição, bem como a sanções em razão
do descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos
a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas.

A empresa possui convênio com o Banco do Brasil para
rateio/ressarcimento de despesas e custos utilizando quadro de pes-
soal, espaço físico e demais recursos do Banco para o desempenho de
suas atividades. A Unidade de Risco Operacional (URO) do Banco
tem sido responsável pela execução das atividades relacionadas à
gestão do risco operacional no BB Investimentos, utilizando a mesma
metodologia aplicada aos processos do Banco do Brasil.
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