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Jornal O DIA SP

BALANÇO PATRIMONIAL  (Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Milhares de Reais)
  01/01 a 01/01 a
  31/12/2011 31/12/2010
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de Títulos de Capitalização ...........................  1.959.772 1.983.735
Pagamentos de Benefícios, Resgates e Comissões de 
 Previdência .........................................................................  (1.443.342) (1.374.715)
Pagamentos de Despesas e Obrigações ..............................  (175.412) (66.791)
Recebimentos de Juros e Dividendos ...................................  476 6.180
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações ..................  341.494 548.409
Impostos e Contribuições Pagos: ..........................................  (180.759) (75.348)
Investimentos Financeiros:
 Aplicações ...........................................................................  (1.574.504) (3.736.261)
 Vendas e Resgates .............................................................  2.420.489 3.408.119
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades 
 Operacionais (*) ................................................................  1.006.720 144.919
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de Investimentos ...................................................  (1.000.000) –.–
Alienação de Investimentos ...................................................  7.211 –.–
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades 
 de Investimento .................................................................  (992.789) –.–
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Distribuição de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio .  (7.131) (142.010)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades 
 de Financiamento .............................................................  (7.131) (142.010)
Aumento/(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes 
 de Caixa .............................................................................  6.800 2.909
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período ........  5.370 2.461
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período .........  12.170 5.370
Aumento (Redução) nas Aplicações Financeiras - 
 Recursos Livres ..................................................................  (602.825) 360.228

(*) Conciliação do lucro líquido do período com o fluxo de caixa das atividades 
operacionais
  01/01 a 01/01 a
  31/12/2011 31/12/2010
Lucro Líquido do Período ...................................................  449.446 261.580
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa  (114.665) (14.720)
Lucro Ajustado ....................................................................  334.781 246.860
Aumento (redução) de ativos .............................................  386.198 (489.496)
Aumento (redução) de passivos ........................................  285.741 387.555

Caixa Gerado/(Consumido) nas operações ......................  1.006.720 144.919

PASSIVO  NOTAS 31/12/2011 31/12/2010
CIRCULANTE .....................................................  2.943.064 2.739.279
 CONTAS A PAGAR ..........................................  96.330 119.225
  Obrigações a Pagar........................................  13.448 22.343
  Impostos e Encargos Sociais a Recolher .......  349 1.702
  Impostos e Contribuições ...............................  82.533 95.180

 DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM 
  CAPITALIZAÇÃO - OUTROS DÉBITOS .......  –.– 503

 PROVISÕES TÉCNICAS - CAPITALIZAÇÃO .. 5a 2.846.734 2.619.551
  Provisão Matemática para Resgates..............  2.792.250 2.569.449
  Provisão para Sorteios ...................................  18.869 18.889
  Outras Provisões ............................................  35.615 31.213

NÃO CIRCULANTE ............................................  198.507 119.413

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .............................  198.507 119.413

 CONTAS A PAGAR - Tributos Diferidos ......... 7b 160.405 84.649

 OUTROS DÉBITOS - Provisões Judiciais .....  38.102 34.764
  Fiscais e Previdenciárias ................................ 7d 37.557 34.474
  Cíveis..............................................................  278 26
  Trabalhistas ....................................................  226 174
  Outras Provisões ............................................  41 90

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................... 9 3.811.464 3.375.372
 Capital Social ....................................................  2.077.429 2.077.429
 Reservas de Capital ..........................................  7.606 7.606
 Reservas de Reavaliação .................................  3.112 2.907
 Reservas de Lucros ..........................................  1.724.322 1.279.350
 Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários .........  (1.005) 8.080

TOTAL DO PASSIVO ..........................................  6.953.035 6.234.064

ATIVO  NOTAS 31/12/2011 31/12/2010
CIRCULANTE .........................................................  3.583.286 3.974.817
 DISPONÍVEL - Caixa e Bancos ..........................  12.170 5.370
 APLICAÇÕES ...................................................... 3 3.562.131 3.960.253
  Títulos de Renda Fixa ........................................  104.722 168.502
  Cotas de Fundos de Investimentos ....................  3.457.409 3.791.751
 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ..................  8.841 9.194
  Títulos e Créditos a Receber ..............................  1.483 3.336
  Créditos Tributários e Previdenciários ................ 7b 7.358 5.858
 DESPESAS ANTECIPADAS - Administrativas ..  144 –.–
NÃO CIRCULANTE ................................................  3.369.749 2.259.247
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...........................  35.434 39.796
 APLICAÇÕES ...................................................... 3 –.– 7.352
  Títulos de Renda Fixa ........................................  –.– 7.352
 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ..................  35.434 32.444
  Créditos Tributários e Previdenciários ................ 7b 12.029 10.670
  Depósitos Judiciais e Fiscais.............................. 7d 23.405 21.774
PERMANENTE .......................................................  3.334.315 2.219.451
 INVESTIMENTOS .................................................  2.519.764 1.404.900
  Participações Societárias - Financeiras ............. 8 2.082.900 1.003.570
  Participações Societárias - Não Financeiras ...... 8 396.017 358.866
  Imóveis Destinados à Renda..............................  67.797 67.797
  Outros Investimentos ..........................................  13.962 13.962
  (-) Provisão para Desvalorização .......................  (12.793) (12.793)
  (-) Depreciação ...................................................  (28.119) (26.502)
 IMOBILIZADO - Imóveis ......................................  18 18
 INTANGÍVEL......................................................... 2.4d 814.533 814.533
  Ágio de Incorporação .........................................  1.172.925 1.172.925
  Amortização Acumulada ....................................  (358.393) (358.393)
  Outros Intangíveis ..............................................  1 1
TOTAL DO ATIVO ...................................................  6.953.035 6.234.064

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
(Em Milhares de Reais, exceto as informações por ação)
  01/01 a 01/01 a
 NOTAS 31/12/2011 31/12/2010
RESULTADO DAS OPERAÇÕES 
 DE CAPITALIZAÇÃO .....................................  464.933 411.021
 RECEITAS LÍQUIDAS COM TÍTULOS 
  DE CAPITALIZAÇÃO ...................................  1.853.654 1.737.943
 DESPESAS COM TÍTULOS RESGATADOS 
  E SORTEADOS ...........................................  (1.412.870) (1.318.943)
 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO ..........  (30.472) (53.817)
 OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) 
  OPERACIONAIS .......................................... 6a 54.621 45.838
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ..................... 6b (179.971) (174.879)
DESPESAS COM TRIBUTOS .......................... 7a II (27.723) (23.253)
RESULTADO FINANCEIRO ............................. 6c 260.671 195.983
RESULTADO PATRIMONIAL ............................ 6d 126.309 9.965
RESULTADO OPERACIONAL ........................  644.219 418.837
GANHOS E PERDAS COM ATIVOS NÃO 
 CORRENTES ................................................ 6e 14.835 4.324
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS ..........  659.054 423.161
 IMPOSTO DE RENDA ................................... 7a (130.069) (100.438)
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ............................. 7a (79.539) (61.143)
LUCRO LÍQUIDO .............................................  449.446 261.580

QUANTIDADE DE AÇÕES ..............................  670.963 670.963
LUCRO POR AÇÃO - R$ .................................  0,67 0,39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Em Milhares de Reais)
  01/01 a 01/01 a
  31/12/2011 31/12/2010
LUCRO LÍQUIDO ................................................................. 449.446 261.580
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda ..........................    (9.085)      6.693
Variação de Valor Justo ........................................................ (15.142) 11.155
Efeito fiscal ...........................................................................   6.057    (4.462)
Total do Resultado Abrangente ........................................ 440.361 268.273

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9) (Em Milhares de Reais)
     Ajustes
   Reservas  com Títulos   Total do
 Capital     e Valores Lucros Patrimônio
         Social       Capital   Reavaliação      Lucros        Mobiliários   Acumulados       Líquido  
SALDOS EM 01/01/2010 .................................................  2.077.429 7.606 2.702 1.026.365 1.387 –.– 3.115.489
Realização de Reserva de Reavaliação ...........................  –.– –.– 205 –.– –.– (205) –.–
Ajuste de TVM ..................................................................  –.– –.– –.– –.– 6.693 –.– 6.693
Lucro Líquido ....................................................................  –.– –.– –.– –.– –.– 261.580 261.580
Destinações
 Reserva Legal ...............................................................  –.– –.– –.– 13.079 –.– (13.079) –.–
 Reserva Estatutária .......................................................  –.– –.– –.– 239.906 –.– (239.906) –.–
 Dividendos Provisionados .............................................  –.– –.– –.– –.– –.– (8.390) (8.390)
SALDOS EM 31/12/2010 .................................................  2.077.429 7.606 2.907 1.279.350 8.080 –.– 3.375.372

MUTAÇÕES DO PERÍODO .............................................  –.– –.– 205 252.985 6.693 –.– 259.883

SALDOS EM 01/01/2011 .................................................  2.077.429 7.606 2.907 1.279.350 8.080 –.– 3.375.372
Realização de Reserva de Reavaliação ...........................  –.– –.– 205 –.– –.– (205) –.–
Ajuste de TVM ..................................................................  –.– –.– –.– –.– 9.085 –.– 9.085
Lucro Líquido ....................................................................  –.– –.– –.– –.– –.– 449.446 449.446
Destinações
 Reserva Legal ...............................................................  –.– –.– –.– 22.472 –.– (22.472) –.–
 Reserva Estatutária .......................................................  –.– –.– –.– 422.500 –.– (422.500) –.–
 Dividendos Provisionados .............................................  –.– –.– –.– –.– –.– (4.269) (4.269)
SALDOS EM 31/12/2011 .................................................  2.077.429 7.606 3.112 1.724.322 (1.005) –.– 3.811.464

MUTAÇÕES DO PERÍODO .............................................  –.– –.– 205 444.972 (9.085) –.– 436.092

CNPJ nº 23.025.711/0001-16
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas:
Submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório de administração, o relatório dos auditores independentes e as demonstrações 
financeiras da Cia. Itaú de Capitalização S.A. (CIACAP), relativas aos períodos de 01/01 a 31/12 de 2011 e 2010.
Ambiente Econômico
O mercado de capitalização arrecadou de janeiro a novembro de 2011 o montante de R$ 12,8 bilhões em receita com a venda de 
títulos, um crescimento de 11% quando comparado aos R$ 11,4 bilhões do mesmo período do ano anterior. As provisões técnicas 
acompanharam o mesmo desempenho do faturamento e cresceram 13% em relação ao mesmo período de 2010, aumentando de  
R$ 16,9 bilhões para os atuais R$ 19,4 bilhões.
Performance Econômico-Financeira
O lucro líquido do exercício atingiu R$ 449,4 milhões, um crescimento de 71,82% quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior. O patrimônio líquido atingiu R$ 3.811 milhões no exercício de 2011, uma elevação de 12,92% em relação aos R$ 3.375 

milhões de dezembro de 2010 e o total de ativos foi de R$ 6.953 milhões e as provisões técnicas atingiram R$ 2.847 milhões no 
exercício de 2011, com um crescimento de 8,71% quando comparado ao saldo de R$ 2.619 milhões ao final do exercício de 2010.
Distribuição de Lucros
Os acionistas têm direito a receber como dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício, importância não inferior a 1% (um por cento) 
do lucro líquido ajustado, conforme disposto no estatuto social.
Agradecimentos
Agradecemos aos nossos acionistas e parceiros de negócios, pela confiança em nossa administração bem como aos nossos 
colaboradores, pela sua decisiva contribuição para a conquista dos resultados da Companhia.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2012.

A Administração.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODOS DE 01/01 A 31/12 DE 2011 E DE 2010 (Em Milhares de Reais)
NOTA 1  - CONTEXTO OPERACIONAL
A CIA. Itaú de Capitalização (CIACAP) é uma empresa do Conglomerado Itaú Unibanco 
Holding S.A. e está autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 
tendo como objeto social a prática de todas as operações permitidas às empresas 
de capitalização pelas disposições legais e regulamentares, operando com planos de 
pagamento único e mensal, conforme definido na legislação vigente e está localizada na 
Avenida Eusébio Matoso, 891 - 20º andar, Pinheiros - São Paulo - SP.
Os acionistas da CIACAP são: Itaú Unibanco S.A. com participação de 47,50%  e Itauseg 
Saúde S.A. com participação de 52,50%, ambas participantes do Conglomerado Itaú 
Unibanco Holding S.A..
As Demonstrações Financeiras da CIACAP elaboradas para 31 de dezembro de 2011 
foram aprovadas pela Diretoria em 27/02/2012.
NOTA 2  - POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão descritas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo 
consistente em todos os períodos apresentados, salvo disposição em contrário.
2.1 - BASE DE PREPARAÇÃO 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades reguladas pela 
SUSEP, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) aprovados pela SUSEP, conforme estabelecido pelas Circulares 
SUSEP nº 379/2008, 424/2011 e 426/2011. Para fins desta demonstração, a CIACAP 
elegeu a data de 1º de janeiro de 2011 como data de transição dessas práticas. O balanço 
patrimonial referente a 31 de dezembro de 2010 e a demonstração do resultado, do 
resultado abrangente, mutação do patrimônio líquido e fluxo de caixa de 31 de dezembro 
de 2010, foram ajustadas, sem efeitos representativos, para fins de comparação. 
2.2 - MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda 
do principal ambiente econômico no qual a seguradora atua (“moeda funcional”).  
As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda 
funcional da CIACAP e, também, a sua moeda de apresentação.
2.3 - ESTIMATIVAS CONTÁBEIS CRÍTICAS E JULGAMENTOS
A preparação das demonstrações financeiras em acordo com o CPCs exige que a 
Administração realize estimativas e utilize premissas que afetam os saldos de ativos e 
passivos divulgados na data das demonstrações financeiras , bem como os montantes 
divulgados de receitas, despesas, ganhos e perdas durante os períodos apresentados e 
em períodos subsequentes, pois os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles 
apurados de acordo com tais estimativas e premissas.
Todas as estimativas e as premissas utilizadas pela Administração estão em acordo com 
o CPCs e são as melhores estimativas atuais realizadas em conformidade com a norma 
aplicável. As estimativas e julgamentos são avaliados em base contínua e consideram a 
experiência passada e outros fatores.
As demonstrações financeiras incluem diversas estimativas e premissas utilizadas.  
As estimativas contábeis e premissas críticas que apresentam impacto mais significativo 
nos valores contábeis de ativos e passivos, estão descritas abaixo:
a) Imposto de Renda e contribuição social diferido
Conforme explicação no item 2.4(e), ativos fiscais diferidos são reconhecidos somente 
em relação as diferenças temporárias e prejuízos fiscais a compensar na medida em 
que se considera provável que a CIACAP irá gerar lucro tributável futuro em relação 
aos quais os ativos fiscais diferidos possam ser utilizados. A realização esperada do 
crédito tributário da CIACAP é baseada na projeção de receitas futuras e outros estudos 
técnicos.
b) Valor justo de instrumentos financeiros
O valor justo de instrumentos financeiros é determinado mediante o uso de técnicas de 
avaliação. A CIACAP usa seu julgamento para escolher diversas metodologias e definir as 
premissas a serem utilizadas nos cálculos. Essas premissas baseiam-se principalmente 
em informações e nas condições de mercado existentes na data do balanço.
A CIACAP classifica as mensurações de valor justo usando a hierarquia de valor justo 
que reflete a significância dos “inputs” usados no processo de mensuração.
A CIACAP acredita que todas as metodologias adotadas são apropriadas e consistentes 
com os participantes do mercado. Independentemente disso, a adoção de outras 
metodologias ou o uso de pressupostos diferentes para apurar o valor justo pode resultar 
em estimativas diferentes dos valores justos na data-base.
c) Passivos contingentes
A CIACAP revisa periodicamente suas contingências. Essas contingências são avaliadas 
com base nas melhores estimativas da administração, levando em consideração o 
parecer de assessores legais quando houver probabilidade que recursos financeiros 
sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser 
estimado com razoável segurança.
Para as contingências classificadas como “Prováveis”, são constituídas provisões 
reconhecidas no Balanço Patrimonial na rubrica Provisões Judiciais.
Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que 
permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente aos 
prazos e valores.
d) Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão 
avaliados por valor não recuperável. Este procedimento é realizado semestralmente, 
exceto para o Ágio (Nota 2.4d).
2.4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
a) CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA
A CIACAP define como caixa e equivalentes a caixa as disponibilidades  
(que compreendem o caixa e contas correntes em bancos, considerados no balanço 
patrimonial na rubrica de “Disponível”).
b) ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
De acordo com o CPC 38 - Instrumentos Financeiros - Reconhecimento e Mensuração, 
todos os ativos e passivos financeiros, incluindo os instrumentos financeiros derivativos 
devem ser reconhecidos no Balanço Patrimonial e mensurados de acordo com a 
categoria no qual o instrumento foi classificado.
O CPC 38 não está sendo adotado para os títulos de capitalização, conforme determinado 
pela Circular SUSEP 426/11.
Os ativos e passivos financeiros podem ser classificados sob as seguintes categorias:

A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos 
ou os passivos financeiros foram assumidos. A Administração determina a classificação 
de seus instrumentos financeiros no reconhecimento inicial.

A CIACAP categoriza os instrumentos financeiros em classes que refletem a natureza e 
as características desses instrumentos financeiros.
As compras e as vendas regulares de ativos e passivos financeiros são reconhecidas e 
“desreconhecidas”, respectivamente, na data de negociação.
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no Balanço 
patrimonial exclusivamente quando há um direito legalmente aplicável de compensar os 
valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o 
ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
I - Ativos e passivos financeiros ao valor ajustado através do resultado
São os ativos e passivos adquiridos e incorridos principalmente com o intuito de venda 
no curto prazo ou quando fazem parte de um portfólio de instrumentos financeiros 
que são administrados como um todo e para os quais existe evidência de um histórico 
recente de vendas no curto prazo.
Os ativos e passivos financeiros incluídos nesta categoria são reconhecidos inicialmente 
e subsequentemente pelo seu valor justo. Os custos de transação são registrados 
diretamente na Demonstração do resultado. Os ganhos e perdas oriundas de alterações 
no valor justo são incluídos diretamente na Demonstração do resultado na rubrica 
resultado financeiro. As receitas e despesas de juros e rendimentos são contabilizadas 
na rubrica resultado financeiro.
II - Ativos financeiros disponíveis para venda
De acordo com o CPC 38, os ativos financeiros são classificados como disponíveis para 
venda quando, no julgamento da Administração, eles podem ser vendidos em resposta 
ou em antecipação a alterações nas condições de mercado e que não foram classificados 
como ativos financeiros ao valor justo através do resultado, empréstimos e recebíveis ou 
mantidos até o vencimento.
Os ativos financeiros disponíveis para venda são inicialmente e subsequentemente 
contabilizados no Balanço patrimonial pelo seu valor justo, que consiste inicialmente 
no montante pago incluindo quaisquer custos de transação. Os ganhos e perdas não 
realizados (exceto perdas por impairment e diferenças cambiais) são reconhecidos, 
líquidos dos impostos aplicáveis, no Patrimônio líquido - Resultado abrangente acumulado 
- Disponível para venda. Os juros, inclusive a amortização de prêmios e descontos 
são reconhecidos na Demonstração do resultado na rubrica resultado financeiro.  
O custo médio é usado para determinar os ganhos e perdas realizadas na alienação de 
ativos financeiros disponíveis para venda, os quais são registrados na Demonstração 
do resultado na rubrica resultado financeiro - Ativos financeiros disponível para venda. 
Dividendos sobre ativos disponíveis para venda são reconhecidos na Demonstração do 
resultado.
A CIACAP avalia na data do balanço patrimonial se existe evidência que um ativo financeiro 
ou grupo de ativos financeiros estão em situação de perda de seu valor recuperável.  
No caso de instrumentos de patrimônio classificados como ativos financeiros disponíveis 
para venda, um declínio prolongado e significativo no valor justo, abaixo de seu valor de 
custo é uma evidência de redução do valor recuperável, resultando no reconhecimento 
de uma perda por redução ao valor recuperável. Se existir evidência de perda para ativos 
financeiros disponíveis para venda, a perda acumulada, mensurada pela diferença entre 
o custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer perda por redução ao valor 
recuperável previamente reconhecida no resultado, é transferida do Patrimônio líquido e 
reconhecida na Demonstração do resultado.
As perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas na Demonstração do resultado 
de instrumentos de patrimônio não são revertidas através do resultado. No entanto, se 
em período subsequente, o valor justo de um instrumento de dívida classificado como 
ativo financeiro disponível para venda aumentar e este aumento puder ser objetivamente 
relacionado a um evento ocorrido após o reconhecimento da perda, tal perda é revertida 
através do resultado.
III - Outros ativos financeiros
A CIACAP apresenta estes ativos em seu Balanço Patrimonial inicialmente a valor justo 
e subsequentemente pelo custo amortizado utilizando-se do método da taxa efetiva de 
juros.
As receitas de juros são reconhecidas na Demonstração do resultado na rubrica 
resultado financeiro.
IV - Passivos financeiros ao custo amortizado
Os passivos financeiros que não são classificados como a valor justo através do 
resultado estão classificados nesta categoria e inicialmente, são reconhecidos pelo valor 
justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de 
taxa efetiva de juros. A despesa de juros é apresentada na Demonstração do resultado 
em resultado financeiro.
V - Valor justo
A entidade deve classificar as mensurações de valor justo usando uma hierarquia de 
valor justo que reflita a significância dos inputs usados no processo de mensuração.
Nível 1: As informações observáveis que refletem os preços cotados (não ajustados) 
para ativos ou passivos idênticos em mercados ativos. Um mercado ativo é aquele no 
qual as transações para o ativo ou passivo que está sendo mensurado geralmente 
ocorre com a frequência e volume suficientes para fornecer informações de precificação 
continuamente.
Nível 2: As informações que não os preços cotados incluídas no Nível 1 que são 
observáveis para o ativo ou passivo direta ou indiretamente. O Nível 2 inclui geralmente: 

cotados para ativos ou passivos idênticos ou semelhantes em mercados que não são 
ativos, isto é, mercados nos quais há poucas transações para o ativo ou passivo, os 
preços não são correntes, ou as cotações de preço variam substancialmente ao longo 
do tempo ou entre os especialistas no mercado de balcão (market makers), ou nos quais 

cotados que são observáveis para o ativo ou passivo (por exemplo, taxas de juros e 
curvas de rentabilidade observáveis em intervalos cotados regularmente, volatilidades, 

dados do mercado observáveis através de correlação ou por outros meios.
c) INVESTIMENTOS
Os investimentos são reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição e avaliados 
subsequentemente pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com o CPC 28 - 
“Propriedade para Investimento”, as propriedades para investimento estão contabilizadas 
pelo valor de custo, deduzidas da depreciação acumulada, no montante líquido de  
R$ 39.678.
d) ATIVO INTANGÍVEL
Os ativos intangíveis são reconhecidos quando provem de direitos legais ou contratuais, 
seu custo pode ser mensurável confiavelmente e, no caso de intangíveis não oriundos de 
aquisições separadas ou combinações de negócios, é provável que existam benefícios 
econômicos futuros oriundo do seu uso.

Na CIACAP os ativos intangíveis são bens incorpóreos e estão representados por ágio, 
excesso entre o custo de uma aquisição e o valor justo da participação do comprador 
nos ativos e passivos identificáveis da entidade adquirida na data da aquisição. Estão 
classificados em ativos de vida útil indefinida e foram avaliados para a data-base 
31/12/2011, sem indício de “Impairment”, considerando que tais ativos continuam 
gerando os benefícios econômicos esperados quando da sua aquisição.
O ativo intangível líquido está representado por Ágios na transferência de carteira da 
Unibanco Capitalização, no montante de R$ 814.533, sendo R$ 1.172.925 referente ao 
ágio e R$ 358.393 referente a amortização acumulada.
e) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Existem dois componentes na provisão para imposto de renda e contribuição social: 
corrente e diferido.
O componente corrente aproxima-se dos impostos a serem pagos ou recuperados no 
período aplicável e são registrados no Balanço Patrimonial nas rubricas Impostos e 
encargos sociais e recolher e créditos tributários e previdenciários, respectivamente.
O componente diferido representado pelos créditos tributários e as obrigações fiscais 
diferidas é obtido pelas diferenças entre as bases de cálculo contábil e tributárias dos 
ativos e passivos no final de cada exercício. O benefício fiscal dos prejuízos fiscais 
a compensar é reconhecido como um ativo. Os créditos tributários somente são 
reconhecidos quando é provável que lucros tributáveis futuros estarão à disposição 
para sua compensação. Os créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas são 
reconhecidos no Balanço Patrimonial na rubrica Créditos Tributários e Previdenciários, 
respectivamente.
A despesa de imposto de renda e contribuição social é reconhecida na Demonstração do 
resultado na rubrica Imposto de Renda e Contribuição Social, exceto quando se refere 
a itens reconhecidos diretamente no Resultado abrangente acumulado, tal como: o 
imposto diferido sobre a mensuração ao valor justo de ativos financeiros disponíveis para 
venda. Os impostos diferidos destes itens são inicialmente reconhecidos no Resultado 
abrangente acumulado e posteriormente reconhecidos no resultado conjuntamente com 
o reconhecimento do ganho/perda originalmente diferido.
Alterações na legislação fiscal e nas alíquotas tributárias são reconhecidas na 
Demonstração do resultado na rubrica Imposto de renda e contribuição social no período 
em que entram em vigor. Os juros e multas são reconhecidos na Demonstração do 
resultado na rubrica de Despesas gerais e administrativas.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados às alíquotas abaixo 
apresentadas e consideram para efeito de cálculo as respectivas bases e a legislação 
vigente pertinente a cada encargo, para todos os períodos apresentados:

   Alíquotas
Imposto de Renda ..........................................................................................   15%
Adicional de Imposto de Renda ......................................................................  10%
Contribuição Social .........................................................................................  15%

f) CAPITALIZAÇÃO
O título de capitalização tem por finalidade a acumulação de recursos, com um incentivo 
de ter a possibilidade do recebimento de uma premiação via sorteios periódicos durante 
um período estabelecido como vigência, de acordo com as especificações tratadas nas 
condições gerais do plano de capitalização.
A acumulação destes recursos é denominada de provisão matemática para resgates que 
será constituída por um percentual aplicado sobre o pagamento do título de capitalização, 
sendo atualizada mensalmente pela taxa de remuneração básica aplicada à caderneta 
de poupança e capitalizada mensalmente à taxa de juros, gerando o valor de resgate 
do título, que de acordo com as condições gerais do plano de capitalização, poderá 
ser resgatado pelo cliente a qualquer momento, respeitando a carência fixada no plano.
Caso ocorra a extinção da taxa de remuneração básica aplicada à caderneta de 
poupança, o valor da provisão matemática de resgates será atualizado pelo índice que 
for considerado para atualização da caderneta de poupança.
Sobre os pagamentos efetuados são considerados os percentuais para os custeios 
de prêmios de sorteios e carregamento e se destinam, respectivamente, à realização 
dos sorteios e às diversas despesas dos títulos, tais como: administração, operação e 
comercialização.
Com o objetivo de avaliar a adequação das operações dos mercados de capitalização 
às normas internacionais de contabilidade, por meio da Carta Circular nº 426/11 a 
SUSEP determinou que as sociedades de capitalização deverão manter a forma de 
contabilização pela Circular SUSEP nº 379/08, para o exercício de 2011, conforme 
detalhamento na Nota 2k.
A Nota 5 apresenta uma descrição detalhada dos produtos classificados como 
capitalização.
g) ATIVOS CONTINGENTES E PASSIVOS CONTINGENTES
São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com o CPC 25. Ativos contingentes 
e passivos contingentes são direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos 
passados e cuja ocorrência depende de eventos futuros.
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto 
quando a Administração da CIACAP entende que sua realização é virtualmente certa, 
e geralmente corresponde a ações com decisões favoráveis em julgamento final e 
inapelável e pela retirada de ações como resultado da liquidação de pagamentos que 
tenham sido recebidos ou como resultado de acordo de compensação com um passivo 
existente.
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Os passivos contingentes decorrem principalmente de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal dos nossos 
negócios movido por terceiros, ex-funcionários e órgãos públicos em ações cíveis, trabalhistas e de natureza fiscal e previdenciária.
Essas contingências são avaliadas com base nas melhores estimativas da administração, levando em consideração o parecer de 
assessores legais quando houver probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante 
das obrigações possa ser estimado com razoável segurança.
As contingências são classificadas como:

Os passivos contingentes registrados como Provisões e divulgados como passivos contingentes possíveis são quantificados  
utilizando-se modelos e critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente aos prazos e 
valores.
O montante dos depósitos judiciais são atualizados de acordo com a regulamentação vigente.
Os passivos contingentes garantidos por cláusulas de indenização estabelecidas por terceiros, como por exemplo, em combinações de 
negócios consumados antes da data de transição, são reconhecidos quando uma demanda é feita, e um valor a receber é reconhecido 
simultaneamente, quando o pagamento for considerado provável. Para as combinações de negócios consumados após a data de 
transição, os ativos de indenização são reconhecidos ao mesmo tempo e mensurados na mesma base do item indenizado, sujeitos à 
possibilidade de recebimento ou às limitações contratuais do valor indenizado.
h) CAPITAL SOCIAL
O Capital Social da CIACAP está representado por ações escriturais, sem valor nominal, divididas entre ordinárias e preferenciais, 
conforme Nota 9a.
i) DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
Estatutariamente, estão assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 1% do lucro líquido de cada ano, ajustado de 
acordo com a legislação vigente. Os valores de dividendo mínimo estabelecido no estatuto social são contabilizados como passivo no 
final de cada exercício. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é reconhecido como passivo somente quando aprovados 
pelos acionistas em Assembleia Geral.
Desde 1º de janeiro de 1996, as empresas brasileiras têm a permissão para atribuir uma despesa nominal de juros, dedutível para fins 
fiscais, sobre seu capital próprio.
Os juros sobre o capital próprio são tratados, para fins contábeis, como dividendos e são apresentados nas demonstrações financeiras 
como uma redução do patrimônio líquido. O benefício fiscal relacionado é registrado na Demonstração do resultado.
j) LUCRO POR AÇÃO
O lucro por ação é calculado pela divisão do lucro líquido atribuído aos controladores da CIACAP pela média ponderada do número de 
ações ordinárias em circulação em cada exercício. A média ponderada do número de ações é calculada com base nos períodos nos 
quais as ações estavam em circulação.
k) RECEITAS
A receita bruta com títulos de capitalização e as correspondentes constituições das provisões técnicas são reconhecidas por ocasião 
do recebimento, conforme Circular SUSEP nº 379/08. As demais receitas e despesas são reconhecidas obedecendo-se ao regime de 
competência.
2.5 - TRANSIÇÃO PARA O CPCs
A CIACAP aplicou os CPCs 37 e 43 na preparação destas demonstrações financeiras, considerando eventuais exceções obrigatórias 
relevantes e certas isenções opcionais em relação à aplicação completa retrospectiva. A primeira Demonstração Financeira 
intermediaria foi apresentada ao mercado para a data-base 30/06/2011, de acordo com esta norma.
2.5.1 - Sumário das isenções voluntárias e exceções mandatórias previstas pelos CPCs 37 e 43 e utilizadas pela Administração 
na preparação destas demonstrações financeiras
I) Isenções opcionais
Valor justo considerado como custo inicial
Segundo o CPC 37, uma entidade pode, na data de transição para o CPCs, mensurar um item do ativo imobilizado pelo seu valor justo, 
passando este valor a ser o custo inicial deste ativo, a partir desta data. A CIACAP não fez uso desta isenção do CPC 37. O custo do 
ativo imobilizado foi determinado com base no custo histórico, apurado anteriormente.
II) Isenções obrigatórias
“Desreconhecimento” de ativos e passivos financeiros
O CPC 37 requer que uma entidade que aplica CPCs pela primeira vez aplique as regras de “desreconhecimento” (“asset derecognition” 
como definido pelo CPC 38) de ativos e passivos financeiros prospectivamente para transações ocorridas após 1º de janeiro de 
2004. Consequentemente, caso a CIACAP tivesse “desreconhecido”, um ativo ou passivo financeiro não derivativo como resultado 
de uma transação ocorrida antes de 1º de janeiro de 2004, não poderia voltar a reconhecer esse ativo ou passivo na transição 
para o CPCs. Adicionalmente, o CPC 37 permite a aplicação das normas de “desreconhecimento” de ativos e passivos financeiros 
retrospectivamente, em uma data escolhida pela entidade, desde que as informações necessárias para aplicar tais normas tivessem 
sido obtidas na data de registro da transação que deu origem ao “desreconhecimento”. Esta isenção não gerou impactos para a  
CIACAP, pois nenhum ativo ou passivo significativo foi desreconhecido.
Participações não controladoras
O CPC 37 requer que a entidade que aplica CPCs pela primeira vez aplique alguns requisitos do CPC 35 prospectivamente à data de 
transição. Contudo, esses requisitos não geraram impacto para a CIACAP.
Estimativas
O CPC 37 requer que as estimativas usadas pela administração para fins de CPCs na data de transição estejam consistentes com 
as estimativas feitas na mesma data de acordo com o procedimento anterior, a menos que haja evidência de erros na preparação 
das estimativas no procedimento anterior em comparação ao CPCs. Adicionalmente, caso a Administração obtenha uma informação 
após a data de transição para o CPCs que impacte estimativas que tinham sido feitas, ela deveria tratar esta informação como um 
evento posterior à data do balanço, e seguir o tratamento contábil do IAS 10. O IAS 10 é aplicável para o balanço patrimonial de 
abertura e para períodos comparativos apresentados na preparação da primeira demonstração contábil em CPCs de uma entidade, se 
houver. A CIACAP considerou as estimativas utilizadas consistentes com as estimativas utilizadas na data de transição para CPCs e, 
portanto, não houve mudanças de estimativas devido à existência de informações obtidas em data subsequente à de conversão que 
requeressem algum ajuste nas estimativas para fins de CPCs.
NOTA 3  - ATIVOS FINANCEIROS
a) Ativos Financeiros Mantidos para Negociação e Designados a Valor Justo Através do Resultado
Os Ativos Financeiros Mantidos para Negociação contabilizados pelo seu Valor Justo são apresentados na tabela a seguir:
  31/12/2011   31/12/2010 
 Custo/Custo  Custo/Custo
 Amortizado/Valor Justo Amortizado/Valor Justo
Cotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos ........................................ 3.362.868 3.685.531
 Certificados de Depósito Bancário ................................................................ 215.219 769.032
 Debêntures .................................................................................................... 432.455 755.523
 Derivativos ..................................................................................................... 34.046 –.–
 Fundos de Investimentos .............................................................................. 10.719 506
 Certificado de Recebíveis Imobiliários .......................................................... 669 998
 Letras Financeiras ......................................................................................... 862.657 205.769
 Letras Financeiras do Tesouro ...................................................................... 218.431 –.–
 Letras do Tesouro Nacional ........................................................................... 1.227.434 546.823
 Notas de Crédito ........................................................................................... 101.640 –.–
 Notas do Tesouro Nacional ........................................................................... 259.598 1.406.880
Títulos de Dívida de Empresas ..................................................................... 199.263 265.462
 Certificado de Depósito Bancário .................................................................. 104.722 168.502
 Cotas de Fundos de Direitos Creditórios ...................................................... 94.541 96.960

TOTAL .............................................................................................................. 3.562.131 3.950.993

Ganhos e Perdas Realizados
 01/01 a 
 31/12/2011
Ativos Financeiros Mantidos para Negociação
Perdas ..................................................................................................................................................................................... (12)

Total ........................................................................................................................................................................................ (12)

O custo/custo amortizado e o valor justo, por vencimento dos Ativos Financeiros Mantidos para Negociação foram os seguintes:
  31/12/2011   31/12/2010 
 Custo/Custo  Custo/Custo
 Amortizado/Valor Justo Amortizado/Valor Justo
Circulante ........................................................................................................ 1.659.586 1.639.981
Sem vencimento ............................................................................................... 105.260 97.466
Até um ano ....................................................................................................... 1.554.326 1.542.515
Não Circulante ................................................................................................ 1.902.545 2.311.012
De um a cinco anos .......................................................................................... 1.463.599 1.087.904
De cinco a dez anos ......................................................................................... 368.178 1.211.637
Após dez anos .................................................................................................. 70.768 11.471

TOTAL .............................................................................................................. 3.562.131 3.950.993

b) Ativos Financeiros Disponíveis para Venda
O Valor Justo e o custo ou custo amortizado correspondente aos Ativos Financeiros Disponíveis para Venda são apresentados na 
tabela a seguir:
  31/12/2010 
   Custo/Custo Resultados não Realizados  Valor
   Amortizado           Ganhos           Justo
Títulos de Dívida de Empresas ....................................................  9.310 7.302 16.612
 Ações Negociáveis ........................................................................  1.958 7.302 9.260
 Debêntures ....................................................................................  7.352 –.– 7.352

TOTAL .............................................................................................  9.310 7.302 16.612

Ajuste a valor de mercado no Patrimônio Líquido
 01/01 a  01/01 a
 31/12/2011 31/12/2010
Resultados não realizados .......................................................................................................... –.– 7.302
Impostos Diferidos ....................................................................................................................... (5.380) (2.921)
Participações em Controladas/Coligadas .................................................................................... 4.375 3.699

TOTAL ......................................................................................................................................... (1.005) 8.080

O custo ou custo amortizado e o valor justo dos Ativos Financeiros Disponíveis para Venda, por vencimento, são os seguintes:
 31/12/2010
      Valor 
     Justo  
Circulante ..............................................................................................................................................................................  9.260
Sem vencimento .....................................................................................................................................................................  9.260
Não Circulante ......................................................................................................................................................................  7.352
De um a cinco anos ................................................................................................................................................................  7.352

Total .......................................................................................................................................................................................  16.612

Durante o período findo em 31/12/2011 não reconhecemos perda por redução ao valor recuperável para os Ativos Financeiros 
Disponíveis para Venda.
c) Distribuição dos Níveis
A tabela a seguir apresenta a abertura dos Níveis de Risco em 31/12/2011 para nossos ativos de financeiros Mantidos para Negociação 
e ativos financeiros Disponíveis para Venda.
  31/12/2011   31/12/2010 
     Nível 2       Total    Nível 2       Total
Ativos Financeiros Mantidos para Negociação ........................................ 3.562.131 3.562.131 3.950.993 3.950.993
 Fundos de investimento .............................................................................. 3.362.868 3.362.868 3.685.531 3.685.531
 Títulos de empresas .................................................................................      199.263    199.263    265.462     265.462
  Certificado de Depósito Bancário ............................................................. 104.722 104.722 168.502 168.502
  Cotas de Fundos de Direitos Creditórios .................................................. 94.541 94.541 96.960 96.960
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda .............................................                         –.–                         –.–          16.612            16.612
 Títulos de empresas .................................................................................                         –.–                         –.–          16.612            16.612
  Ações Negociáveis ................................................................................... –.– –.– 9.260 9.260
  Debêntures ............................................................................................... –.– –.– 7.352 7.352

d) Exposição máxima dos Ativos Financeiros segregados por setor de atividade
Demais Ativos Financeiros (*)
  31/12/2011       % 31/12/2010       %
Setor Público .........................................................................................  1.705.463 47,88% 1.953.703 49,25%
Outros Setores ......................................................................................  1.748.787 49,09% 1.823.200 45,95%
Serviços .................................................................................................  107.881 3,03% 181.442 4,57%
Indústria e Comércio .............................................................................  –.– –.– 9.260 0,23%

Total ......................................................................................................  3.562.131 100,00% 3.967.605 100,00%

(*) Inclui Ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros disponíveis para venda.

O quadro abaixo apresenta a carteira dos demais ativos financeiros classificados por nível de risco em:
 Ativos Financeiros  Ativos Financeiros
Classificação Interna Mantidos para Negociação Disponíveis para Venda     Total

Baixo ...............................................................................  3.467.590 –.– 3.467.590
Médio ..............................................................................  94.541 –.– 94.541

Total em 31/12/2011 ......................................................  3.562.131 –.– 3.562.131

% ....................................................................................  100,0% 0,0% 100,0%

Baixo ...............................................................................  3.854.033 7.352 3.861.385
Médio ..............................................................................  96.960 9.260 106.220

Total em 31/12/2010 ......................................................  3.950.993 16.612 3.967.605

% ....................................................................................  99,6% 0,4% 100,0%

e) Instrumentos Financeiros Derivativos - Em 31/12/2011 e 31/12/2010 não existiam posições em aberto no mercado de derivativos.
f) Análise de Sensibilidade
No Itaú Unibanco Holding S.A. (ITAÚ UNIBANCO HOLDING), os fatores de risco são controlados e geridos de forma consolidada. Desta 
forma, os instrumentos financeiros da CIACAP, subsidiária integral do ITAÚ UNIBANCO HOLDING, são parte integrante da Carteira 
Trading ou Banking do conglomerado econômico-financeiro, conforme definido pela Resolução nº 3.464/07 e na Circular nº 3.354/07 
do BACEN e no Novo Acordo de Capitais - Basileia II. Por esta razão, não está sendo apresentada uma análise de sensibilidade das 
posições individuais desta instituição.
NOTA 4  - VALOR DE MERCADO
As Demonstrações Financeiras são elaboradas com base em critérios contábeis, que pressupõem a continuidade normal das 
operações da CIACAP.
O valor contábil relativo a cada instrumento financeiro, constante ou não do balanço patrimonial, quando comparado com o valor que se 
poderia obter na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência deste, com o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros 
ajustados com base na taxa de juros vigente no mercado, aproxima-se do seu correspondente valor de mercado.
Para a obtenção dos valores de mercado dos Ativos Financeiros e Instrumentos Financeiros, são adotados os seguintes critérios:
- Aplicações e Instrumentos Financeiros Derivativos, conforme regras estabelecidas através da Circular nº 379/08, da SUSEP, estão 
registrados pelo seu valor de mercado. Títulos públicos e os Privados alocados nesta categoria têm seu valor de mercado calculado 
com base em taxas coletadas junto ao mercado, validadas através da comparação com informações fornecidas pela Associação 

- Ações de Companhias Abertas, conforme regras estabelecidas através da Circular nº 379, quando incluídas em Aplicações, pela 
sua cotação de fechamento do último dia útil em que foram negociadas no mês ou, na falta desta, pela última cotação de fechamento 
publicada pelas bolsas de valores, publicada no Boletim Diário de cada Bolsa.
NOTA 5  - CAPITALIZAÇÃO
Os produtos comercializados pela CIACAP, atendem aos clientes pessoa física e pessoa jurídica, estão estruturados nas modalidades 
tradicional e incentivo. Relativamente a forma de custeio, os títulos de capitalização podem ser adquiridos por meio de pagamentos 
único e mensais, conforme estabelecido nas condições gerais e nota técnica atuarial dos produtos.
Os títulos de capitalização estão estruturados com prazo de vigência superiores a 12 meses, tendo como data de início de vigência o 
pagamento único ou o primeiro pagamento, ou a data de aquisição, o que ocorrer primeiro.
Os títulos de capitalização que prevêem sorteios estão estruturados em séries e numerados sequencialmente. A cada título são 
atribuídas aleatoriamente, combinações distintas entre si e das demais, numeradas sequencialmente.
a) Provisões Técnicas de Capitalização

provisão de sorteio a realizar em eventual insuficiência de recursos, bem como para a distribuição de bônus.

em nota técnica atuarial.
b) Provisões Técnicas - Movimentação
 Provisão  Provisão Outras
 para Resgates para Sorteios Provisões 31/12/2011 31/12/2010

Saldo Inicial ................................................................ 2.569.449 18.889 31.213 2.619.551 2.277.466
(+) Adições decorrentes de emissão de títulos ...........  2.258.270 72.751 69.472 2.400.493 1.437.343
(+) Atualização financeira das provisões .....................  185.126 615 633 186.374 151.817
(-) Resgates ................................................................. (2.220.595) (73.386) (65.703) (2.359.684) (1.247.075)
Saldo Final ................................................................. 2.792.250 18.869 35.615 2.846.734 2.619.551

c) Ativos Oferecidos em Cobertura como Garantias das Provisões Técnicas
Os valores dos bens e direitos vinculados à SUSEP em cobertura das provisões técnicas estão demonstrados no quadro abaixo:
 31/12/2011 31/12/2010
Provisões Técnicas ................................................................................................................... 2.846.734 2.619.551
Cotas de Fundos de Investimentos - Renda Fixa........................................................................ 2.692.026 2.618.536
Cotas de Fundos de Investimentos - Multimercado .................................................................... 48.205 21.622
Cotas de Fundos de Direitos Creditórios..................................................................................... 3.159 5.587
Certificado de Depósito Bancário ................................................................................................ 104.706 –.–

Garantias das Provisões Técnicas ........................................................................................... 2.848.096 2.645.745

Cobertura Excedente ................................................................................................................ 1.362 26.194

d) Entidades Reguladoras
As operações de Capitalização são reguladas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP). Estas entidades são responsáveis pela regulamentação do mercado e consequentemente auxiliam na 
mitigação dos riscos inerentes do negócio.
O CNSP é o órgão normativo das atividades de seguros do país, foi criado pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. 
A principal atribuição do CNSP, na época da sua criação, era a de fixar as diretrizes e normas da política governamental para os 
segmentos de Seguros Privados e Capitalização, tendo posteriormente, com o advento da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, suas 
atribuições se estendido à Previdência Privada, no âmbito das entidades abertas.
A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e 
resseguro. Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, foi criada pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, que também 
instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, do qual fazem parte o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, o IRB 
Brasil Resseguros S.A. - IRB Brasil Re, as sociedades autorizadas a operar em seguros privados e capitalização e as entidades de 
previdência privada aberta.
e) Capital para a Atividade de Capitalização
O CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados , acompanhando a tendência mundial de fortalecimento do Mercado segurador, 
divulgou em 06/12/2010 a Resolução CNSP nº 227 (que revogou as Resoluções nºs 178 de 28/12/2007 e 200 de 16/12/2008), e no 
mesmo sentido a SUSEP emitiu Circular nº 411 de 22/12/2010. Os normativos dispõem sobre as regras de capital regulamentar exigido 
para autorização e funcionamento das sociedades seguradoras e previdência e as regras de alocação de capital provenientes do risco 
de subscrição para os diversos ramos de seguros. Em janeiro de 2011 entrou em vigor a Resolução CNSP nº 228 de 06/12/2010, que 
dispõe sobre os critérios de estabelecimentos do capital adicional baseado no risco de crédito das sociedades supervisionadas.
O Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) da CIACAP é superior ao capital regulamentar exigido.
Patrimônio Líquido Ajustado e Capital Mínimo Requerido
 31/12/2011 31/12/2010
Patrimônio Líquido ....................................................................................................................... 3.811.464 3.375.372
Participação em Sociedades Financeiras e Não Financeiras - Nacional (*) ............................... 2.478.917 1.362.436
Despesas Antecipadas ................................................................................................................ 144 –.–
Ativos Intangíveis......................................................................................................................... 814.533 814.533

Patrimônio Líquido Ajustado ................................................................................................... 517.870 1.198.403

Capital Base ................................................................................................................................ 10.800 10.800
Capital Adicional de Crédito ........................................................................................................ 140.752 –.–
Capital Mínimo Requerido ........................................................................................................ 151.552 10.800

Suficiência de Capital ............................................................................................................... 366.318 1.187.603

(*) A partir de 2011, o valor das participações financeiras e não financeiras, classificadas como investimentos, passaram ser totalmente 
deduzidas, conforme Resolução CNSP nº 222/2010.
NOTA 6  - DETALHAMENTO DE CONTAS
a) Outras Receitas/(Despesas) Operacionais com Operações de Capitalização - Totalizam R$ 54.621 (R$ 45.838 de 01/01 a 
31/12/2010) e estão representadas basicamente por receitas relativas a resgates antecipados de títulos de capitalização R$ 54.750 
(R$ 45.914 em 01/01 a 31/12/2010).
b) Despesas Administrativas
  01/01 a 01/01 a
  31/12/2011 31/12/2010

Convenio de Rateio de Custo Comum (Nota 10) ......................................................................................  (130.507) (130.747)
Serviços de Terceiros ................................................................................................................................  (24.838) (31.266)
Anistia Lei nº 11.941 ..................................................................................................................................  (10.752) –.–
Localização e Funcionamento ...................................................................................................................  (7.479) (5.789)
Despesas Administrativas Diversas ..........................................................................................................  (2.874) (1.693)
Donativos e Contribuições .........................................................................................................................  (2.566) (2.560)
Publicação e Propaganda .........................................................................................................................  (758) (2.648)
Pessoal Próprio .........................................................................................................................................  (197) (176)

Total ..........................................................................................................................................................  (179.971) (174.879)

c) Resultado Financeiro
  01/01 a 01/01 a
  31/12/2011 31/12/2010

Receitas ....................................................................................................................................................  453.044 357.421
Cotas de Fundos de Investimentos ...........................................................................................................  420.197 318.677
Outras Receitas .........................................................................................................................................  32.847 38.744
Despesas ..................................................................................................................................................  (192.373) (161.438)
Atualização de Operações de Capitalização (Nota 5b) .............................................................................  (186.374) (151.817)
Outras Despesas .......................................................................................................................................  (5.999) (9.621)

Total ..........................................................................................................................................................  260.671 195.983

d) Resultado Patrimonial - Totalizam R$ 126.309 (R$ 9.965 de 01/01 a 31/12/2010) e estão representadas basicamente por receitas 
com Ajustes de Investimentos provenientes da equivalência patrimonial em Controladas e Coligadas R$ 116.639 (R$ 1.183 em 01/01 
a 31/12/2010) (Nota 8).
e) Ganhos e Perdas com Ativos não Correntes - Totalizam R$ 14.835 (R$ 4.324 de 01/01 a 31/12/2010) e estão representadas 
basicamente por receitas de Anistia R$ 10.827 e Resultado Líquido na venda de Investimentos R$ 4.456.
NOTA 7  - TRIBUTOS
a) A CIACAP e cada uma de suas controladas apresentam, em cada exercício, declarações de imposto de renda de pessoa jurídica 
separadas. No Brasil, o imposto de renda abrange o imposto de renda federal e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é um 
adicional sobre o imposto de renda federal.
I) Composição das Despesas com Impostos e Contribuições
Os montantes registrados como despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social nas demonstrações contábeis são reconciliados 
com as alíquotas legais como segue:
  01/01 a 01/01 a
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes 31/12/2011 31/12/2010

Lucro Líquido Antes de Imposto de Renda e Contribuição Social .....................................................  659.054 423.161
Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às alíquotas vigentes .............................................  (263.622) (169.264)
Acréscimos/Decréscimos aos encargos de Imposto de Renda e Contribuição Social 
 decorrentes de: .....................................................................................................................................  54.014 7.683
 Dividendos e Incentivos Fiscais ..............................................................................................................  1.475 3.356
 Participação em Coligadas e Controladas ..............................................................................................  46.655 472
 Outras .....................................................................................................................................................  5.884 3.855

Total de Imposto de Renda e Contribuição Social ...............................................................................  (209.608) (161.581)

II) As Despesas Tributárias totalizam R$ 27.723 (R$ 28.633 de 01/01 a 31/12/2010) e estão representadas basicamente por COFINS 
R$ 22.887 (R$ 23.477).
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b) Tributos Diferidos
  Realização/
DESCRIÇÃO 31/12/2010      Reversão     Constituição 31/12/2011

ATIVO
REFLETIDO NO RESULTADO ..................................................................... 10.670 (989) 2.348 12.029
Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias .............................................. 2.053 –.– 1 2.054
Provisões para Passivos Contingentes .........................................................   7.504    (16)    849   8.337
 Ações Cíveis ................................................................................................ 10 (10) 111 111
 Ações Trabalhistas ....................................................................................... 70 (3) 24 91
 Fiscais e Previdenciárias ............................................................................. 7.424 (3) 714 8.135
Outras Provisões Indedutíveis ....................................................................... 1.113 (973) 1.498 1.638
Total (*) ......................................................................................................... 10.670 (989) 2.348 12.029

(*) Apresentado no Balanço Patrimonial na rúbrica Créditos Tributários e Previdenciários, no montante de R$ 19.387 (R$ 16.528 em 
31/12/2010).
PASSIVO
Atualização de Depósitos de Obrigações Legais e Passivos Contingentes .. 1.569 (348) 796 2.017
Reserva de Reavaliação................................................................................ 946 –.– 34 980
Ágio Intangível ............................................................................................... 78.195 –.– 78.195 156.390
Outras Provisões Indedutíveis ....................................................................... 1.018 –.– –.– 1.018
Refletida no Patrimônio Líquido ................................................................   2.921  (2.921)     –.–   –.–
- Ajustes ao Valor de Mercado de Títulos Disponíveis para Venda ............... 2.921 (2.921) –.– –.–
Total .............................................................................................................. 84.649 3.269 79.025 160.405

TOTAL LÍQUIDO (Nota 7c) ........................................................................... (73.979) 2.280 (76.677) (148.376)

c) Estimativa de Realização dos Créditos Tributários
A estimativa de realização e o valor presente dos Créditos Tributários, da Contribuição Social a Compensar decorrente da Medida 
Provisória nº 2.158-35 de 24/08/2001 e da Provisão para Impostos e Contribuições Diferidos existentes em 31/12/2011, de acordo com 
a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, com base no histórico de rentabilidade e em estudo técnico de viabilidade, são:
    Créditos Tributários   Provisão para Impostos Tributos Diferidos 
  Diferenças Temporárias e Contribuições Diferidos      Líquidos    
 2012 1.670 (157.571) (155.901)
 2013 52 (163) (111)
 2014 2.075 (2.181) (106)
 2015 95 (163) (68)
 2016 581 (163) 418
 Acima de 2016 7.556 (164) 7.392
 Total 12.029 (160.405) (148.376)

 Valor Presente (*) 9.193 (151.542) (142.349)

(*) Para o ajuste a valor presente foi utilizada a taxa média de captação, líquida dos efeitos tributários.
As projeções de lucros tributáveis futuros incluem estimativas referentes a variáveis macroeconômicas, basicamente ao volume de 
Capitalização, que podem apresentar variações em relação aos dados e valores reais.
O lucro líquido contábil não tem relação direta com o lucro tributável para o imposto de renda e contribuição social em função das 
diferenças existentes entre os critérios contábeis e a legislação fiscal pertinente, além de aspectos societários. Portanto, recomendamos 

que a evolução da realização dos créditos tributários decorrentes das diferenças temporárias, prejuízos fiscais e base negativa não seja 
tomada como indicativo de lucros líquidos futuros.
Não existem impostos diferidos ativos e passivos não reconhecidos.
d) Ações Fiscais e Previdenciárias
As contingências equivalem ao valor principal dos tributos envolvidos em discussões administrativas ou judiciais, objeto de auto-
lançamento ou lançamento de ofício, acrescido de juros e, quando aplicável, multa e encargos. Tal valor é objeto de provisão contábil, 
independentemente da probabilidade de perda, quando se trata de obrigação legal, ou seja, o êxito na ação depende de ser reconhecida 
a inconstitucionalidade de lei vigente. Nos demais casos constituem provisão sempre que a perda for considerada provável.
Abaixo demonstramos a movimentação das provisões e dos respectivos depósitos em garantia das Ações Fiscais e Previdenciárias 
da CIACAP:
  01/01 a 01/01 a
  31/12/2011 31/12/2010
Movimentação de Passivos Contingentes e Obrigações Legais    Total       Total   
Saldo Inicial ..............................................................................................................................................  34.474 143.120
Encargos sobre Tributos ............................................................................................................................  2.190 1.917
Movimentação do Período .........................................................................................................................     893   (5.949)
 Constituição ............................................................................................................................................  893 100
 Reversão (1) ...........................................................................................................................................  –.– (6.049)
 Pagamento (1) ........................................................................................................................................  –.– (104.614)
Saldo Final (2) ..........................................................................................................................................  37.557 34.474

Depósitos em Garantias (3) ....................................................................................................................  22.821 21.193

(1) Refere-se basicamente aos efeitos decorrentes da adesão ao programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos Federais, 
transferido em parte para a rubrica Impostos e Contribuições.
(2) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Outros Débitos - Provisões Judiciais no valor de R$ 38.102 (R$ 34.764 em 
31/12/2010).
(3) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Depósitos Judiciais e Fiscais no valor de R$ 23.405 ( R$ 21.774 em 31/12/2010).
As principais naturezas são descritas a seguir:

10/96 e 17/97 dado o princípio da anterioridade e irretroatividade, visando recolhimento pela Lei Complementar 07/70. O saldo do 
depósito em garantia correspondente totaliza R$ 1.641.

seguradoras, alegando inconstitucionalidade do artigo 41 da Lei 11.727/08. O saldo do depósito em garantia correspondente totaliza 
R$ 4.873.
Não são reconhecidas contabilmente os valores envolvidos em Ações Fiscais e Previdenciários de perda possível no montante de  
R$ 69.342, sendo as principais naturezas descritas a seguir:

recebido pela constituição onerosa do usufruto.

obrigações acessórias.

certeza do crédito compensado.
Em Garantia de Recursos Voluntários está depositado o montante de R$ 6.079.
A CIACAP, com base na opinião de seus assessores legais, não estão envolvidas em quaisquer outros processos administrativos ou 
judiciais, que possam afetar significativamente os resultados de suas operações.

NOTA 8  - INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
    Resultado de Ajustes de Títulos    Resultado de Participação
   Saldos em Participação em e Valores Mobiliários de Dividendos Pagos/ Aumento Saldos em  em Controladas e Coligadas
    31/12/2010  Controladas    Controladas e Outros  Provisionados de Capital 31/12/2011      de 01/01 a 31/12/2010    
Financeiras - Banestado Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil (*) ................  1.003.570 80.163 –.– (833) 1.000.000 2.082.900 50.102
Não Financeiras - Megbens Administração de Bens Ltda. ................................  358.866 36.476 675 –.– –.– 396.017 (48.919)
TOTAL GERAL .........................................................................................................  1.362.436 116.639 675 (833) 1.000.000 2.478.917 1.183

(*) O resultado de participação não reflete a participação atual no resultado da controlada, por variação de participação durante o período.

      Nº de Ações de Propriedade
   Patrimônio Lucro Líquido  da ITAUCAP  Participação no Participação no
    Capital     Líquido     do Período         Ordinárias       Cotas    Capital Votante (%) Capital Social (%)
Financeiras
 Banestado Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil ................................................................ 2.030.000 2.932.837 123.324 3.895.862.557 –.– 71,02% 71,02%
Não Financeiras
 Megbens Administração de Bens Ltda.  ................................................................................. 390.249 481.924 44.389 –.– 320.683.323 82,17% 82,17%

NOTA 9  - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
O capital social é representado por 670.963 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 603.359 ordinárias e 67.604 preferenciais, 
estas sem direito a voto, mas com prioridade no reembolso do capital sem prêmio.
b) Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
Os acionistas têm direito a receber como dividendo mínimo obrigatório em cada exercício, importância não inferior a 1% (um por cento) 
do lucro líquido ajustado, conforme disposto Estatuto.
Em 31/12/2011 foi provisionado o montante de R$ 4.269 (R$ 8.390 em 31/12/2010) à razão de R$ 6,362496889 (R$ 12.50441530 em 
31/12/2010) por ação ordinária e preferencial, equivalente ao dividendo mínimo, registrado em Obrigações a Pagar.
c) Reservas Integralizadas

É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76, alterada pela Lei 
11.638/07 e Lei 11.941/09, até o limite de 20% do Capital Social.

É constituída visando possibilitar a formação de recursos para o exercício do direito preferencial de subscrição em aumentos de capital 
das empresas participadas, futuras incorporações desses recursos ao capital social e para o pagamento de dividendos intermediários.
  31/12/2011 31/12/2010
Reservas de Capital ................................................................................................................................  7.606 7.606
Reserva de Reavaliação ..........................................................................................................................  3.112 2.907
Reservas de Lucros ................................................................................................................................  1.724.322 1.279.350
 Legal .......................................................................................................................................................  127.674 105.202
 Estatutárias .............................................................................................................................................  1.596.648 1.174.148

NOTA 10  - PARTES RELACIONADAS
  ATIVOS (PASSIVOS)   RECEITAS (DESPESAS) 
    01/01 a 01/01 a
  31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Operações de Capitalização .......................................................................  (8.564) (16.896) 30.776 20.763
 - Itaú Seguros S.A.  .....................................................................................  (6.799) (9.631) 22.610 13.156
 - Itaú Vida e Previdência S.A.  .....................................................................  (1.765) (6.654) 8.166 6.110
 - Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.  ..................................................  –.– (611) –.– 1.497
Aluguéis - Itaú Unibanco S.A. ....................................................................  –.– –.– 10.681 9.673
Serviços de Terceiros e Encargos..............................................................  –.– –.– (3.657) (3.501)
 - Itaú Unibanco S.A. ....................................................................................  (1.067) –.– (3.657) (2.441)
 - Unibanco Consultoria de Investimentos Ltda. ..........................................  –.– –.– –.– (863)
 - Outras .......................................................................................................  –.– –.– (13.296) (197)
Despesas de Comercialização ...................................................................  –.– –.– (26.908) (40.719)
 - Itaú Unibanco S.A.  ...................................................................................  –.– –.– (13.188) (12.261)
 - Banco Itaucard S.A.  .................................................................................  –.– –.– (11.999) (6.118)
 - Corretora de Seguros e Capitalização UBB Ltda. ....................................  –.– –.– (1.721) (22.340)

Além das operações acima discriminadas, a CIACAP, como parte integrante do Convênio de Rateio de Custos Comuns do Conglomerado 
Itaú Unibanco, registrou em Despesas Administrativas R$ 130.507 (R$ 130.747 de 01/01 a 31/12/2010) em função da utilização da 
estrutura comum.
NOTA 11  - GERENCIAMENTO DE RISCO
Risco de Mercado
O risco de mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições de uma 
empresa, incluindo os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de 
mercadorias (commodities).
Os limites de risco de mercado estão estruturados de acordo com as diretrizes dadas pela Comissão Superior de Políticas de Riscos 
(CSRisc), avaliando-se os resultados projetados do balanço, o tamanho do patrimônio e o perfil de risco da empresa, sendo definidos 
em termos das medidas de risco utilizadas na gestão.
O controle de risco de mercado é realizado por área independente das áreas de negócios, responsável por executar as atividades 
diárias de mensuração, avaliação e reporte de risco.
Risco de Liquidez
A Companhia identifica o risco de liquidez como o risco de escassez de recursos líquidos, disponíveis para honrar suas obrigações 
correntes num determinado momento. O gerenciamento do risco de liquidez é feito de forma contínua a partir do monitoramento do 
fluxo dos pagamentos relativo aos seus passivos vis a vis o fluxo de recebimentos gerado pelas suas operações e pela sua carteira de 
ativos financeiros. Além disso, seguindo os princípios de conservadorismo e prudência, a Cia. mantém recursos investidos em ativos de 
curto prazo, com liquidez imediata, para fazer frente às suas necessidades regulares e contingenciais de liquidez.
Políticas e Procedimentos
O gerenciamento do risco de liquidez busca utilizar as melhores práticas de maneira a evitar escassez de caixa e dificuldades em 
honrar os vencimentos a pagar.
Além disso, a instituição estabelece diretrizes e limites cujo cumprimento é analisado periodicamente em comitês técnicos e que visam 
a garantir uma margem de segurança adicional às necessidades mínimas projetadas. As políticas de gestão de liquidez e os limites 
associados são estabelecidos com base em cenários prospectivos revistos periodicamente e nas definições da Comissão Superior de 
Tesouraria Institucional - Liquidez.
Estes cenários podem ser revistos pontualmente à luz das necessidades de caixa, em virtude de situações atípicas de mercado ou 
decorrentes de decisões estratégicas da instituição.
A descrição da estrutura de gerenciamento de risco de liquidez está disponível no endereço:
http://ww13.itau.com.br/PortalRI/HTML/port/governanca/politica_liquidez.htm

Estrutura de Gerenciamento do Risco de Subscrição
O controle dos riscos da Companhia é realizado de forma centralizada pela Área Executiva Independente Responsável pelo Controle 
de Riscos, ao passo que a gestão é de responsabilidade das Unidades de Negócio Expostas ao Risco de Subscrição e da Área de 
Gestão de Riscos da Companhia.

O controle centralizado do risco da Companhia é realizado pela Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos, 
segregada das unidades de negócios e da auditoria interna.

A gestão do risco de subscrição é responsabilidade da Área de Negócios sendo coordenada pela Área de Gestão de Riscos da 
Companhia com participação da Área Atuarial Institucional e Unidades e Gestores de Produtos. Estas unidades, em suas operações 
diárias, assumem risco tendo em vista a rentabilidade dos seus negócios.
Papéis e Responsabilidades
Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos
Cumpre a esta área gerar condições para:

nas políticas e estratégias de longo prazo estabelecidas pela instituição.
Área Executiva Responsável por Risco Operacional e Eficiência

operacional, bem como o monitoramento da aderência das unidades e Áreas de Controle do Itaú Unibanco, sob a coordenação da 
Área de Compliance Legal, à regulamentação dos órgãos supervisores locais.
Unidades de Negócio Expostas ao Risco de Subscrição

dados e informações para a elaboração de relatórios gerenciais ou estudos específicos, quando disponíveis.

assegurando o correto entendimento para modelagem da Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos e da 
Área de Gestão de Riscos da Companhia.
Área de Gestão de Riscos da Companhia

assegurando o correto entendimento e modelagem da Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos.

Área Atuarial

Independente Responsável pelo Controle de Riscos e à Área de Gestão de Riscos da Companhia. Envio dos relatórios gerenciais à 

assegurando o correto entendimento e modelagem da Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos.
Área de Controles Internos

razoabilidade.
Auditoria Interna

de acordo com as orientações do Comitê de Auditoria.
A administração da Companhia trabalha em conjunto com o gestor de investimentos com o objetivo de assegurar que os ativos 
garantidores dos produtos de longo prazo, com retornos mínimos garantidos, sejam geridos de acordo com as características do seu 
passivo visando o seu equilíbrio atuarial e a solvência no longo prazo.
O gestor de investimentos, de posse dessa informação, utiliza modelos de Asset Liability Management para encontrar a melhor 
composição de carteira de ativos que permita neutralizar os riscos contidos nesse tipo de produto, considerando a sua viabilidade 
econômico-financeira no longo prazo. As carteiras de ativos garantidores são rebalanceadas periodicamente em função das oscilações 
de preço no mercado de ativos, das necessidades de liquidez da companhia e das alterações nas características do passivo.
NOTA 12  - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Comitê de Auditoria Único - Em atendimento à Resolução nº 118, de 22/12/2004 do CNSP, a CIACAP, aderiu ao Comitê de Auditoria 
Único instituído pelo Conglomerado Financeiro Itaú Unibanco, por intermédio da instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. O resumo 
do relatório do referido Comitê foi divulgado em conjunto com as Demonstrações Contábeis da instituição líder.

Aos Administradores e Acionistas
Cia. Itaú de Capitalização
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Cia. Itaú de Capitalização (“Companhia”) 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do 
exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais 
notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 
a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 

de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar 
os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar 
uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também 
a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas anteriormente apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cia. Itaú 
de Capitalização em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa do exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

São Paulo, 27 de fevereiro de 2012.
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PARECER ATUARIAL
Aos Administradores e Acionistas
Cia. Itaú de Capitalização
1. Examinamos as provisões técnicas da Cia Itaú de Capitalização declaradas no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2011, elaboradas sob a responsabilidade de sua administração.
2. Nossa responsabilidade é a de emitir um parecer sobre estas provisões técnicas e nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de avaliação atuarial aplicáveis no Brasil.
3. Declaramos que as bases utilizadas na avaliação atuarial são fidedignas as operações da companhia.
4. Somos de parecer que as referidas provisões técnicas apresentam-se adequadamente constituídas, no balanço patrimonial da Cia Itaú de Capitalização, findo em 31 de dezembro de 2011.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2012.
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