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COMUNICADO AO MERCADO 
 

Em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado em 31 de agosto de 2017, a BB 
Seguridade Participações S.A. (“BB Seguridade” ou “Companhia”) informa que obteve, 
conforme Ofício 021/2018-PRE, a certificação no Programa Destaque em Governança de 
Estatais (“PDGE”) da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). 
 
Para isso, a BB Seguridade cumpriu todas as medidas obrigatórias do Regimento do 
PDGE (“Regimento”) e obteve 50 (cinquenta) pontos, dos 60 (sessenta) pontos possíveis, 
dentre as medidas opcionais estabelecidas, observado que: 
 

1. Em relação à medida constante do artigo 16, inciso II, do Regimento, caso a 
Companhia identifique, no processo de revisão de suas atividades em curso, novas 
atividades relacionadas ao atendimento do interesse público, deverá (i) 
reapresentar o Formulário de Referência com a inclusão das referidas atividades, 
contemplando as informações requeridas nas alíneas “c” e “d” do mencionado 
dispositivo; e (ii) atualizar a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança 
Corporativa; 
 

2. A B3 considerou, apenas em relação ao presente exercício, cumprida a exigência 
disposta no artigo 25, inciso II, do Regimento, sendo que a BB Seguridade deverá, 
no Formulário de Referência referente ao exercício de 2018, aprimorar a redação 
do item 12.1, de modo a esclarecer que a auditoria interna avaliou a suficiência do 
orçamento da área de Compliance e Riscos; 
 

3. A Companhia deverá, até 15/05/2021, adotar integralmente todas as medidas 
constantes do Regimento, incluindo aquela prevista no artigo 42. 

 
Com o objetivo de prestar os devidos esclarecimentos ao mercado, a Companhia divulga, 
anexos a esse comunicado, o Parecer e o Relatório emitidos pela B3, conforme Ofício 
131/2018-DRE. 
 
A iniciativa reforça o comprometimento da BB Seguridade e da sua administração com as 
melhores práticas de governança corporativa. 
 
 
Brasília (DF), 17 de maio de 2018 
 
 
Werner Romera Süffert 
Diretor de Gestão Corporativa e Relações com Investidores 
 


















