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C.N.P.J. 33.425.075/0001-73

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas,

De acordo com os dispositivos legais e estatutários, apresentamos as demonstrações 
% nanceiras da empresa HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. relativas 
ao exercício % ndo em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas do relatório dos 
auditores independentes.

Mercado

De acordo com as informações divulgadas pela Federação Nacional de Capitalização 
- FENACAP, o mercado de capitalização apresentou, no exercício de 2011, uma média 
de crescimento de 16,21% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Negócios e Produtos

A Sociedade tem por objetivo a comercialização e administração de títulos de 
capitalização, dentre estes, produtos de pagamento único e pagamento mensal, 
atendendo aos clientes dos segmentos individual e empresarial. A comercialização 
de seus produtos ocorre através de agência bancária, Internet, ATM e “phone centre”

No exercício de 2011, a Sociedade comercializou 3.861.953 novos títulos e distribuiu 
R$38,0 milhões em prêmios através de sorteios que contemplaram 4.484 clientes.

Resultado e Patrimônio Líquido

O resultado do exercício  % ndo em 31 de dezembro de 2011 foi de R$ 120,8 milhões, o 
que gerou um lucro por lote de mil ações de R$ 46,48 e uma rentabilidade de 27,88%, 
calculada sobre o Patrimônio líquido médio.

O Patrimônio líquido da Sociedade em 31 de dezembro de 2011 era de R$ 459,2 
milhões e o valor patrimonial das ações alcançou R$176,70 por lote de mil ações.

Provisões técnicas

Foram oferecidas à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em cobertura 
das provisões técnicas, aplicações em títulos de renda % xa e quotas de fundos de 
investimentos no montante de R$ 1.271,8  milhões, havendo excesso de cobertura 
de R$ 444,5  milhões.

Capital social

O capital social em 31 de dezembro de 2011 era de R$ 247,3  milhões, representado 

por  2.598.612.223 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.

Agradecimentos

Agradecemos à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, aos acionistas, 

clientes, corretores e funcionários pelo apoio e colaboração.

Curitiba, 15 de fevereiro de 2012.

A Diretoria

Demonstrações fi nanceiras em 31 de dezembro de 2011 e 2010

 Nota  31/12/2011  31/12/2010
Ativo

Circulante    1.345.896   1.219.245

Disponível    4.049   3.131
 Caixa e bancos    4.049   3.131
 
 Aplicações 3a.d,4   1.335.301   1.212.315

Créditos com operações de capitalização   2.785  1.908
 
 Títulos e créditos a receber    3.554   1.680
 Títulos e créditos a receber     35   22
 Direitos resultantes da venda de imóveis     1.189   - 
 Créditos tributários e previdenciários 5   2.328   1.651
 Outros créditos     2   7
 
 Despesas antecipadas    207   211
 
Ativo não circulante    14.459   14.441
 
 Aplicações 3a.d,4   13   11
 
 Títulos e créditos a receber   11.967  11.222
 Créditos tributários e previdenciários 5  1.044   1.255
 Depósitos judiciais e % scais    10.923   9.967
 
 Investimentos 6   2.474   3.203
 Participações societárias   980  980
 Imóveis destinados à renda    1.485   2.214
 Outros investimentos    9  9
 
 Intangível    5  5
 Outros intangíveis  5   5

Total     1.360.355   1.233.686

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Passivo Nota 31/12/2011 31/12/2010
 
Circulante   893.762  818.591
 
 Contas a pagar   66.520  70.564
 Obrigações a pagar   90  21.101
 Impostos e encargos sociais a recolher   8  44
 Encargos trabalhistas   31  20
 Impostos e contribuições   61.736  46.349
 Outras contas a pagar   4.655  3.050
 
 Débitos de operações com capitalização   2  1
 Outros débitos operacionais   2  1
 
 Depósitos de terceiros 7  441  355
 
 Provisões técnicas - Capitalização 9  826.799  747.671
 Provisão para resgates   819.202  737.246
 Provisão para sorteios   7.597  10.106
 Provisão para participação nos lucros   -   319
 
Passivo não circulante   7.414  7.734
 
 Contas a pagar   478  497
 Obrigações a pagar   42  41
 Outras contas a pagar   436  456
 
 Provisões técnicas - Capitalização 9  507  599
 Provisão para resgates   486  574
 Provisão para sorteios   21  25
 
 Outros débitos   6.429  6.638
 Provisões judiciais 10  6.429  6.638
 
Patrimônio líquido 11, 13d  459.179  407.361

 Capital social   247.321  227.321
 Reserva de capital   160  160
 Reservas de lucros   211.698  179.880
  
Total   1.360.355  1.233.686

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

 Nota  31/12/2011  31/12/2010

Receitas líquidas com títulos de capitalização    584.689   419.837
Despesas com títulos resgatados e sorteados    (474.248)   (346.689)
Despesas de comercialização    (30.388)   (18.701)
Outras receitas e despesas operacionais 12a   13.429   11.065
Despesas administrativas  12b   (9.567)   (7.203)
Despesas com tributos  12c  (227)   (459)
Resultado % nanceiro 12 d, e   114.253  88.179
Resultado patrimonial    444   357
Resultado operacional    198.385  146.386
 
Resultado na venda  ativos não correntes    1.095  - 
 
Resultado antes dos impostos e participações    199.480   146.386
 
Imposto de renda  12f  (48.541)   (35.672)
Contribuição social  12f  (30.136)  (22.110)
Participações sobre o resultado   (25)   (16)
 
Lucro líquido do exercício    120.778   88.588
 
Quantidade de ações do capital    2.598.612.223   2.598.612.223
Lucro líquido por lote de mil ações - R$    46,48  34,09

 RESERVAS DE
  CAPITAL SOCIAL CAPITAL LUCROS
  Capital Doações e  Retenção de LUCROS
   realizado subvenções Legal lucros ACUMULADOS TOTAL

SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2009  113.568 160 18.443  135.198   -   267.369 
AUMENTO DE CAPITAL: 
 Portaria SUSEP nº 1.025 de 25/08/2009   50.000   -   -   (50.000)  -   - 
 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   -   -   -   -   72.444   72.444 

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO
 Reserva legal   -   -   3.622   -   (3.622)  - 
 Reserva de retenção de lucros   -   -   -   5.069   (5.069)  - 
 Dividendos propostos   -   -   -   -   (63.753)  (63.753)
 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009  163.568 160 22.065 90.267  -  276.060

 Reversão de dividendos propostos   -   -   -  63.753  -   63.753 
 
AUMENTO DE CAPITAL:
 Portaria SUSEP nº 1.158 de 03/11/2010   63.753   -   -   (63.753)  -   - 
 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   -   -   -   -   88.588   88.588 
 
PROPOSTA PARA DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO
 Reserva legal   -   -   4.429   -   (4.429)  - 
 Reserva de retenção de lucros   -   -   -   63.119   (63.119)  - 
 Dividendos propostos   -   -   -   -   (21.040)  (21.040)
 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010  227.321 160 26.494 153.386  -  407.361

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  31/12/2011 31/12/2010
  
ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Recebimentos de capitalização e taxas de gestão e outras  580.437  407.469
Outros recebimentos operacionais  116  173
Pagamentos de resgates e custo de aquisição  (455.676)  (380.299)
Pagamentos de despesas e obrigações   (6.449)  (294)
Pagamento de indenizações e despesas em processos
 judiciais  (1.738)  (694)
Outros pagamentos operacionais  (1.447)  (621)
Recebimentos de juros e dividendos  507  383
Pagamentos de participações nos resultados  (15)  (12)
Caixa consumido pelas operações  115.735  26.105
Impostos e contribuições pagos  (63.042)  (62.303)
Investimentos % nanceiros: 
 Aplicações  (188.912)  (51.400)
 Vendas e resgates  226.500  87.500
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais  90.281  (98)
Recebimento pela venda de ativo permanente: 
Investimentos  611  - 
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento  611  - 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO    
Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio  (89.974)  - 
Caixa líquido gerado nas atividades de fi nanciamento  (89.974)  - 
Aumento/(redução) líquido(a) de caixa e equivalentes
 de caixa  918  (98)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  3.131  3.229
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício  4.049  3.131
AUMENTO NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS -
 RECURSOS LIVRES  918  (98)

CONCILIAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Lucro do exercício  120.778  88.588
(+) Depreciação e amortização  24  28

Atividades operacionais
Variações nos ativos e passivos:
Variação das aplicações  (122.988)  (93.012)
Variação de títulos e créditos a receber  (956)  (3.054)
Variação das despesas antecipadas  4  (211)
Variação de contas a pagar  (4.063)  (32.969)
Variação de débitos de operações de capitalização  1  (12)
Variação de depósitos de terceiros  86  (7)
Variação de outros passivos contingentes  (209)  198
Variação das provisões técnicas  79.036  (2.360)
Retenção de dividendos   21.040  63.753
Dividendos propostos  -   (21.040)
Alienação de imóvel  (705)  - 
Outros  (1.767)  - 

Caixa líquido consumido nas atividades operacionais  90.281  (98)

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO DIRETO

Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por lote de mil ações

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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Em milhares de reais
Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

1. Contexto operacional

A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. é uma Sociedade com sede localizada na Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 
805, Curitiba - Paraná, autorizada a comercializar títulos de capitalização nos termos da legislação vigente. A Sociedade integra 
o Grupo HSBC no Brasil e suas operações são conduzidas no contexto de um grupo de instituições que atua integradamente.

Os produtos de capitalização da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. são ofertados em todo o território brasileiro através 
de uma rede de distribuição que compreende as unidades do HSBC no Brasil. Estes produtos atendem as necessidades de clientes 
dos segmentos de pessoa física e jurídica.

A emissão dessas demonstrações % nanceiras da Sociedade foi autorizada pela Administração, em 15 de fevereiro de 2012. 

A Sociedade é diretamente controlada (99,97%) pela HSBC Seguros (Brasil) S.A.

2. Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações % nanceiras da HSBC Empresa de Capitalização 
(Brasil) S.A. estão demonstradas a seguir. Estas políticas foram aplicadas consistentemente para todos os períodos comparativos 
apresentados, exceto quando indicado o contrário.

2.1 Apresentação das demonstrações fi nanceiras 

a. Declaração de conformidade

As demonstrações % nanceiras foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), as quais abrangem as normas do Conselho 
Nacional de Seguros Privados (CNSP), os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando referendados pela SUSEP.

As demonstrações % nanceiras foram elaboradas em conformidade com as determinações contidas na Circular SUSEP nº 379/08 
conforme estabelecido por meio da Circular SUSEP nº 426/11 e quanto aos pronunciamentos emitidos pelo CPC conforme a 
Circular SUSEP nº 424/11.

A SUSEP através da Circular nº 424/2011 e 426/2011, instituiu alterações na contabilização e na apresentação das demonstrações 
% nanceiras das sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e entidades abertas de previdência complementar. As 
alterações trazidas pela referida circular não impactaram as demonstrações % nanceiras.

b. Base de Mensuração

As demonstrações % nanceiras foram preparadas seguindo os princípios da convenção do custo histórico, modi% cada pela avaliação 
de ativos % nanceiros nas categorias disponível para venda e avaliados ao valor justo através do resultado. As demonstrações 
% nanceiras adotaram a premissa de continuação dos negócios em curso normal da Sociedade.

c. Uso de Estimativas

A elaboração das demonstrações % nanceiras requer que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de 
estimativas contábeis. Os ativos e passivos signi% cativos sujeitos a essas estimativas e premissas envolvem, dentre outros, 
ajustes na provisão para riscos sobre créditos, imposto de renda e contribuição social diferidos, provisões técnicas e provisões 
para contingências. A liquidação das transações que envolvem essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos 
estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade revisa essas estimativas e premissas 
periodicamente.

2.2 Principais práticas contábeis e critérios de apuração

a. Apuração do resultado

As receitas e despesas foram reconhecidas pelo regime de competência. As contribuições, as despesas de comercialização e a 
constituição das provisões técnicas foram contabilizadas quando do recebimento das mensalidades dos títulos de capitalização.

b. Moeda Funcional

Nas demonstrações % nanceiras os itens foram mensurados utilizando a moeda do ambiente econômico primário no qual a HSBC 
Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. atua. As demonstrações % nanceiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda 
funcional e de apresentação da Sociedade.

c. Instrumentos financeiros

(i) Ativos fi nanceiros não derivativos

A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. reconhece os ativos % nanceiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por 
meio do resultado) inicialmente na data da negociação na qual a Sociedade se torna uma das partes das disposições contratuais 
do instrumento.

A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. desreconhece um ativo % nanceiro quando os direitos contratuais aos  ̂uxos de 
caixa do ativo expiram, ou quando a Sociedade transfere os direitos ao recebimento dos  ̂uxos de caixa contratuais sobre um 
ativo % nanceiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo % nanceiro são 
transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Sociedade nos ativos % nanceiros é reconhecida como um ativo 
ou passivo individual.

Títulos e valores mobiliários registrados pelo valor justo por meio do resultado 

Um ativo % nanceiro é classi% cado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classi% cado como mantido para negociação e 
seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos % nanceiros são designados pelo valor justo por meio 
do resultado se a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda 
baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são 
reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos % nanceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo 
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado.

Títulos e valores mobiliários disponíveis para venda 

Ativos % nanceiros disponíveis para venda são ativos % nanceiros não derivativos que são designados como disponíveis para venda 
ou não são classi% cados nas categorias “mantidos até o vencimento” ou “registrados pelo valor justo por meio do resultado”. 
Os investimentos da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. em títulos patrimoniais e determinados títulos de dívida são 
classi% cados como ativos % nanceiros disponíveis para venda. Após o reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e 
as mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável e diferenças de moedas estrangeiras sobre instrumentos de 
dívida disponíveis para venda, são reconhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio líquido. 
Quando um investimento é baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado.

(ii) Passivos fi nanceiros não derivativos 

Os passivos % nanceiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente 
na data de negociação na qual a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. se torna uma parte das disposições contratuais 
do instrumento. A Sociedade baixa um passivo % nanceiro quando tem sua obrigação contratual retirada, cancelada ou vencida.

A Sociedade tem os seguintes passivos % nanceiros não derivativos: provisões matemáticas de títulos de capitalização e outras 
contas a pagar.

Tais passivos % nanceiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. 
Após o reconhecimento inicial, esses passivos % nanceiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

(iii) Instrumentos derivativos

Os instrumentos % nanceiros derivativos têm seus valores referenciais registrados em contas de compensação e os ajustes/

prêmios em contas patrimoniais. Estas operações são destinadas, exclusivamente, à proteção dos riscos a que estão expostos 
os investimentos, conforme determina a Resolução CNSP nº 98, de 30 de setembro de 2002. A administração desses riscos é 
efetuada por meio da de% nição de estratégias de operação, estabelecimento de sistemas de controles e determinação de limites 
das posições.

d. Imposto de renda e contribuição social

Impostos sobre o lucro compreendem o IRPJ e a CSLL (corrente e diferido), os quais são reconhecidos no resultado. Os tributos 
relativos a períodos correntes e anteriores deverão, na medida em que não sejam pagos, ser reconhecidos como passivos. Se o 
valor pago com relação aos períodos atual e anterior exceder o valor devido para aqueles períodos, o excesso será reconhecido 
como um ativo.

O IRPJ e a CSLL são geralmente aplicados sobre a mesma base de cálculo, a qual corresponde ao lucro líquido antes dos 
impostos, ajustado de acordo com as normas expedidas pela autoridade % scal brasileira. A alíquota vigente do IR para pessoa 
jurídica é de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente de R$240 mil, assim como a alíquota 
da CSLL é de 15%.

O IRPJ e a CSLL diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes entre as bases % scais dos ativos e 
passivos e seus valores contábeis, bem como sobre prejuízos % scais e base de cálculo negativa de CSLL não utilizada. Impostos 
diferidos passivos são geralmente reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, e os impostos diferidos ativos 
são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, na medida em que for provável que haverá lucro tributável para 
futuras compensações.

Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito legal de compensar os ativos % scais circulantes 
contra os passivos % scais circulantes e quando estiverem relacionados a impostos sobre a renda lançados pela mesma autoridade 
% scal, e esta permitir a liquidação dos saldos em uma base líquida.

e. Investimentos

A participação societária no IRB – Brasil Resseguros S.A. está demonstrada pelo valor de custo de aquisição.

f. Propriedade para investimentos

Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel para valorização de capital ou para ambos, 
mas não para venda no curso normal dos negócios, utilização na produção ou fornecimento de produtos ou serviços ou para 
propósitos administrativos. A propriedade para investimento é mensurada pelo valor de custo.
As parcelas dos imóveis destinados à renda, correspondentes às edi% cações, são depreciadas pelo método linear a taxas anuais 
de 2% a 4%, levando-se em conta a estimativa de vida útil-econômica dos bens.

g. Provisões técnicas

As provisões matemáticas de capitalização para resgate e sorteio foram calculadas com base em notas técnicas atuariais 
aprovadas pela SUSEP, acrescidas dos encargos % nanceiros incorridos até a data do balanço.

Os títulos de capitalização não resgatados, conforme previsto no Código Civil Brasileiro (Lei nº10.406, de 10 de janeiro de 2002), 
prescrevem após 3 (três) anos, sendo suas respectivas provisões apropriadas ao resultado.

h. Provisões para passivos contingentes

Provisões são reconhecidas quando é provável que uma saída de benefícios econômicos seja requerida para liquidar uma 
obrigação legal ou presumida que tenha surgido como resultado de acontecimentos passados, e para a qual uma estimativa 
con% ável do montante da obrigação possa ser calculada.

Passivos contingentes com avaliação de risco possível não são reconhecidos, porém são divulgados, a menos que a probabilidade 
do  ̂uxo de saída de recursos seja remota.

i. Redução do valor recuperável

Ativos fi nanceiros

Um ativo % nanceiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado anualmente, para apurar perda no seu valor 
recuperável.

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o 
reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos  ̂uxos de caixa futuros projetados que 
podem ser estimados de uma maneira con% ável, tais como: desvalorização signi% cativa e prolongada de instrumentos % nanceiros 
reconhecida publicamente pelo mercado, descontinuidade da operação da atividade em que a HSBC Empresa de Capitalização 
(Brasil) S.A. investiu, tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda 
incorridos, ajustados para re  ̂etir o julgamento da administração quanto às premissas se as condições econômicas e de crédito 
atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas.

Ativos não fi nanceiros

Os valores contábeis dos ativos não % nanceiros, são revistos no mínimo anualmente para apurar se há indicação de perda no 
valor recuperável. No caso dos ativos intangíveis com vida útil inde% nida ou ativos intangíveis em desenvolvimento que ainda não 
estejam disponíveis para uso, o valor recuperável é estimado no mínimo anualmente.

A redução do valor recuperável de ativos é determinada quando o valor contábil residual exceder o valor de recuperação, que será 
o maior valor entre o valor estimado na venda e o seu valor em uso, determinado pelo valor presente dos  ̂uxos de caixa futuros 
estimados em decorrência do uso do ativo ou unidade geradora de caixa.

j. Capital social

As ações são classi% cadas como patrimônio líquido quando não há obrigação contratual de transferir caixa ou outros ativos 
% nanceiros. Custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão dos instrumentos patrimoniais são demonstrados no patrimônio 
como uma redução dos rendimentos, líquido dos impostos.

k. Caixa e equivalente de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa  abrangem saldos de caixa e investimentos % nanceiros com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação, e são sujeitos a um risco insigni% cante de alteração no valor, assim como são utilizados na 
gestão das obrigações de curto prazo.

l. Receita operacional

(i). Receita de aluguel

A receita de aluguel de propriedade para investimento é reconhecida no resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento.

m. Receitas ' nanceiras e despesas ' nanceiras

As receitas % nanceiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos (incluindo ativos % nanceiros disponíveis para venda), 
receita de dividendos (exceto para os dividendos recebidos de investidas avaliadas por equivalência patrimonial na controladora), 
ganhos na alienação de ativos % nanceiros disponíveis para venda, variações no valor justo de ativos % nanceiros mensurados pelo 
valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. A receita de 
dividendos é reconhecida no resultado na data em que o direito do Grupo em receber o pagamento é estabelecido. As distribuições 
recebidas de investidas registradas por equivalência patrimonial reduzem o valor do investimento. 

As despesas % nanceiras abrangem variações no valor justo de ativos % nanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, 
perdas por redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas nos ativos % nanceiros (exceto recebíveis). 
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Em milhares de reais
Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

3. Gestão de risco e de capital

O gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades, incluindo as operações de capitalização, utilizando-o com o 
objetivo de adicionar valor ao negócio à medida que proporciona suporte às áreas de negócios no planejamento das atividades, 
maximizando a utilização de recursos próprios e de terceiros, em benefício dos acionistas, administradores, clientes, fornecedores 
e colaboradores da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A.

Entende-se ainda que a atividade de gerenciamento de riscos é altamente relevante em virtude da crescente complexidade dos 
serviços e produtos ofertados e também em função da globalização dos negócios. Por essa razão as atividades relacionadas 
ao gerenciamento de riscos são aprimoradas continuamente, buscando as melhores práticas utilizadas internacionalmente, 
devidamente adaptadas à nossa realidade.

As operações de capitalização envolvem a mensuração, avaliação, aceitação e gerenciamento de algum grau de risco ou uma 
combinação de riscos. As categorias de risco mais importantes em que a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. está 
exposta são: risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, risco operacional e risco de capital.

A estrutura de gestão de riscos visa estabelecer o monitoramento contínuo do ambiente de risco associado a uma avaliação 
integrada dos riscos e suas interdependências.

A Administração revisa e atualiza regularmente suas políticas e sistemas de gestão de riscos de forma a re  ̂etir mudanças nos 
mercados e produtos e a condução das melhores práticas.

O conceito de responsabilidades individuais, reforçado pela estrutura de governança é difundido através de treinamentos que 
geram uma cultura construtiva e disciplinada, onde a gestão de riscos é de responsabilidade de todos os colaboradores, os quais 
devem identi% cá-los, avaliá-los e gerenciá-los.

Todos os produtos de capitalização são submetidos a um processo detalhado de aprovação. Este processo consiste de uma 
análise dos riscos inerentes ao produto, incluindo mas não limitado aos riscos de mercado, risco de crédito, riscos de preço e 
risco regulatório. Todos os produtos são revisados pelo Comitê de Produtos como parte do processo de aprovação. Este Comitê é 
composto pelos principais executivos do Grupo HSBC que são responsáveis pelo gerenciamento de riscos.

a. Riscos ' nanceiros

Os negócios da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. estão expostos a uma variedade de riscos % nanceiros, incluindo risco 
de mercado, risco de crédito e risco de liquidez.
Risco de mercado inclui risco de taxa de juros, risco de ações e risco cambial, quando for o caso. A natureza e o gerenciamento 
desses riscos estão descritos a seguir.
As empresas de capitalização estão expostas a riscos % nanceiros, como por exemplo, quando as receitas provenientes de ativos 
% nanceiros não são su% cientes para % nanciar as obrigações decorrentes de  títulos de capitalização, ou quando esta rentabilidade 
comprometer o montante de ativos % nanceiros utilizados para o lastro das provisões técnicas.
Os procedimentos de gestão de riscos % nanceiros que re  ̂etem as condições de mercado bem como os requerimentos regulatórios 
são implementados pela HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. em adição às políticas aplicadas globalmente através do 
Manual de Instruções do HSBC. Para tanto, constituiu-se um comitê responsável por assegurar que as exposições a riscos 
% nanceiros permaneçam dentro dos requisitos regulatórios e mandatos de riscos previamente acordados com a Matriz do HSBC, 
de forma a garantir o cumprimento das estruturas de controle estabelecidas.

Apuração do valor justo

A tabela abaixo apresenta a análise do método de valorização de ativos % nanceiros trazidos ao valor justo. Os valores de referência 
foram de% nidos como se segue:
· Nível 1: títulos com cotação em mercado ativo;
· Nível 2: títulos não cotados nos mercados abrangidos no “Nível 1” mas cuja preci% cação é direta ou indiretamente observável;
· Nível 3: títulos que não possuem seu custo determinado com base em um mercado observável.

31 de dezembro de 2011 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
         
Títulos disponíveis para venda  13  -   -   13
Títulos a valor justo através do resultado  1.335.301  -   -   1.335.301
         
Total  1.335.314  -   -   1.335.314
         
31 de dezembro de 2010 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
         
Títulos disponíveis para venda  11  -   -   11
Títulos a valor justo através do resultado  1.212.315  -   -   1.212.315
 
Total  1.212.326  -   -   1.212.326

b. Risco de mercado

As obrigações incorridas com os títulos de capitalização comercializados pela HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. 
tipicamente incluem características ou combinações de características que podem não ser facilmente ou exatamente replicadas 
para os investimentos que as lastreiam. O risco de mercado surge quando ocorrem descasamentos entre estas obrigações e 
os investimentos % nanceiros que as suportam; por exemplo, descasamentos de vencimentos, bem como de rendimentos entre 
investimentos e obrigações.

Como os riscos são gerenciados

A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. gerencia seus riscos de mercado utilizando algumas, ou todas, das seguintes 
técnicas, dependendo da natureza dos contratos:
· na medida do possível, balancear ativos e passivos. Por exemplo, para produtos com taxa de retorno anual garantida, a HSBC 
Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. procura investir em títulos que produzam retornos pelo menos igual ao retorno dos 
investimentos efetuados pelos clientes;
· utilizar derivativos em um número limitado de casos e principalmente com o objetivo de proteção;
· quando desenvolver novos produtos com retornos garantidos sobre os investimentos, avaliar o custo das garantias e considerar 
esse custo na determinação da estrutura de preços;
· revisar periodicamente produtos identi% cados como alto risco, incluindo no escopo da revisão a preci% cação, o gerenciamento 
de risco e rentabilidade. Produtos que contenham garantias que exponham a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. a um 
risco além do considerado aceitável em qualquer uma dessas categorias devem ser alterados ou ter sua oferta descontinuada;
· sair, na medida do possível, das carteiras de investimento que tenham riscos considerados inaceitáveis - por exemplo, pela 
implementação de estratégias de realocação de ativos a % m de gerenciar as exposições aos riscos.
Conforme descrito acima, o processo de aprovação de um produto inclui a identi% cação e avaliação dos  seus riscos, e quando 
essas características do produto são identi% cadas, a proposta do produto é revisada pelo Comitê de Produtos que certi% ca se os 
riscos chaves foram identi% cados e possuem gerenciamento de risco adequado.

Como as exposições aos riscos são mensuradas

A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. monitora a exposição ao risco contra os limites previamente aprovados e reportam 
esses números a alta Administração do seu controlador, incluindo o Comitê de Investimentos e o ALCO (Assets and Liabilities 
Committee).
A medida padrão, utilizada para quanti% car o risco de mercado é, para risco de taxa de juros, a sensibilidade do valor presente 
líquido dos ativos e o  ̂uxo de caixa esperado do passivo para um basis point deslocando-se para cima paralelamente à taxa 
utilizada para calcular o valor presente líquido.
Embora essa medida seja relativamente simples de ser calculada, existem limitações. A limitação mais importante é que o aumento 
de um basis point nas taxas não captura os relacionamentos não lineares entre os valores de certos ativos e passivos e as taxas 
de juros. Se os rendimentos dos investimentos mantidos para lastrear contratos com garantias forem menores que a rentabilidade 
garantida desses contratos, as insu% ciências serão de responsabilidade da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A.
A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. reconhece essas limitações e aumenta suas medidas com testes de stress e analisa 
o efeito de uma gama de cenários sobre a taxa de mercado nos lucros anuais e no patrimônio líquido total da sociedade.
A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. identi% ca os ativos e passivos em seus balanços cujos valores são sensíveis a cada 
categoria de risco de mercado e os reavaliam com taxas de mercado diferentes. O resultado desse exercício é expresso em termos 
de efeitos no resultado do exercício e patrimônio líquido total sobre as premissas do teste de stress, levando em consideração 
impostos e tratamentos contábeis quanto à materialidade e relevância.

Análise de sensibilidade dos riscos de mudança nas taxas de juros de mercado 

 Impacto no Resultado Impacto no
Fator de sensibilidade antes dos impostos Patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2011
Aumento nas taxas de juros de mercado em 1%  (816)  (4.247)
Redução nas taxas de juros de mercado em 1%  863  4.493
    
  
Em 31 de dezembro de 2010
Aumento nas taxas de juros de mercado em 1%  (1.341)  (9.205)
Redução nas taxas de juros de mercado em 1%  1.395  9.575

c. Risco de crédito

O risco de crédito pode originar perdas por inadimplência e pode levar volatilidade ao balanço e demonstração de resultados 
através de movimentos nos rendimentos dos ativos % nanceiros. A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. através do ALCO 
(Assets and Liabilities Committee) estabelece mandatos de risco de crédito. A forma e o conteúdo dos mandatos consideram o risco 
de crédito sobre investimentos, setores industriais, restrições de concentração e liquidez, além dos requerimentos regulatórios. A 
avaliação da qualidade de crédito dos emissores e das contrapartes é baseada principalmente em níveis de crédito reconhecidos 
internacionalmente e outras informações públicas disponíveis.
As exposições de crédito são monitoradas regularmente pelo ALCO. Testes de stress são realizados para as exposições de risco 
de crédito de investimentos utilizando sensibilidades de taxa e probabilidades de inadimplências, cujos resultados são reportados 
no ALCO.

Qualidade de crédito

A análise dos títulos do tesouro, outros títulos elegíveis e títulos patrimoniais negociáveis no âmbito das operações da HSBC 
Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. é realizada por meio das medidas da qualidade do crédito a seguir:

Defi nições das classifi cações de qualidade

Forte: Exposições demonstram uma forte capacidade de cumprir compromissos % nanceiros, com probabilidade insigni% cante 
ou baixa de inadimplência e/ou níveis de perda esperada. Operações de varejo operam dentro de parâmetros de produto e 
excepcionalmente demonstram períodos de inadimplência.

Boa: Exposições precisam de monitoramento contínuo e demonstram boa capacidade de cumprir compromissos % nanceiros, com 
baixo risco de inadimplência. Operações de varejo normalmente demonstram curtos períodos de inadimplência, com expectativa 
mínima de perda após a adoção de processos de recuperação.

Satisfatória: Exposições precisam de maior monitoramento e demonstram uma capacidade média a regular de cumprir 
compromissos % nanceiros, com expectativa de que haja pequenas perdas após a adoção de processos de recuperação.

Abaixo do padrão: Exposições necessitam de graus diferentes de atenção especial, e o risco de inadimplência é uma preocupação 
maior. Segmentos de varejo demonstram períodos de inadimplência geralmente mais longos que 90 dias de atraso e/ou as perdas 
esperadas são maiores devido a uma capacidade reduzida de mitigá-las por meio da realização dos processos de recuperação.

Deteriorada: Exposições foram avaliadas, individual ou coletivamente, como deterioradas.

As seguintes tabelas estabelecem a distribuição dos ativos % nanceiros da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. por 
classi% cações de qualidade de crédito:

 Classi" cações de qualidade 
 sem atraso, nem deteriorado

 Abaixo Em atraso Redução
 Média do mas não ao valor
 Forte Boa Satisfatória padrão deteriorada Deteriorada recuperável Total

Em 31 de dezembro de 2011

Ativos % nanceiros 
 disponíveis 
  para venda   -  13  -  -  -  -  -  13
Ativos % nanceiros
 designados 
  ao valor justo    -   1.335.301  -   -   -   -   -   1.335.301
Outros créditos
 operacionais   -   4.011  -   -   -   -   -   4.011

 Classi" cações de qualidade 
 sem atraso, nem deteriorado

 Abaixo Em atraso Redução
 Média do mas não ao valor
 Forte Boa Satisfatória padrão deteriorada Deteriorada recuperável Total

Em 31 de dezembro de 2010
  
Ativos % nanceiros 
 disponíveis
  para venda   -   11  -   -   -   -   -   11
Ativos % nanceiros 
 designados 
  ao valor justo    -   1.212.315  -   -   -   -   -   1.212.315
 Outros créditos 
 operacionais   -   1.937  -   -   -   -   -   1.937

d. Risco de liquidez

O principal aspecto a ser considerado no risco de liquidez surge em condições normais de mercado e refere-se ao risco da 
capacidade de obter caixa su% ciente para cumprir o pagamento das obrigações.
Os investimentos % nanceiros são gerenciados ativamente com uma abordagem de balanceamento entre qualidade, diversi% cação, 
liquidez e retorno de investimento. O principal objetivo do processo de investimento é otimizar a relação entre taxa, risco e retorno, 
alinhando os investimentos aos  ̂uxos de caixa dos passivos. Para tanto, são utilizadas estratégias que levam em consideração 
os níveis de risco aceitáveis, prazos, rentabilidade, sensibilidade, liquidez, limites de concentração de ativos por emissor e risco 
de crédito.
As estimativas utilizadas para determinar os valores e prazos aproximados para o pagamento de indenizações e benefícios são 
periodicamente revisadas. Essas estimativas são inerentemente subjetivas e podem impactar diretamente na capacidade em 
manter o balanceamento de ativos e passivos.
O balanceamento entre os vencimentos e volumes de ativos e passivos é monitorado pelo Comitê de Investimentos, que aprova 
periodicamente as metas, limites e condições de investimentos.
A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. gerencia o risco de liquidez utilizando uma ou mais das seguintes técnicas:
· Correspondendo as entradas de caixa com as expectativas de saídas de caixa utilizando projeções especí% cas de  ̂uxo de caixa 
ou mais genericamente combinando o vencimento e volumes de ativos e passivos;
· Mantendo recursos su% cientes em caixa;
· Investindo em títulos com boa qualidade de crédito em mercados ativos e líquidos para o grau que eles existem; e
· Monitorando a concentração de investimentos e restringindo quando apropriado, por exemplo, dívidas emitidas ou emissores.
O risco de liquidez avalia as mudanças nos ̂  uxos de caixa líquidos esperados sob uma série de cenários de stress designados para 
determinar o efeito da redução da expectativa de liquidez disponível e acelerando as saídas de caixa.
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Adicionalmente, cada operação de capitalização é requerida a manter um plano de contingência de liquidez revisado ao menos 
anualmente pelo ALCO. O plano de contingência de liquidez existe para assegurar que existem fundos líquidos disponíveis 
su% cientes caso sejam requeridos.

Composição da carteira dos fundos de investimento por prazo de vencimento

      Ajuste da
   1 a 5 Acima Valor Custo  avaliação
Ativos " nanceiros em 31 de dezembro de 2011 Até 1 ano anos de 5 anos contábil atualizado a mercado

Ativos disponíveis para venda

Debêntures  -  -  13  13  13  -

Ativos fi nanceiros designados ao valor justo

Letras Financeiras do Tesouro  19.686  127.048  -   146.734  146.734  -
Letras do Tesouro Nacional  169.563  394.851  -   564.414  555.217  9.197
Notas do Tesouro Nacional - B  -   6.151  13.625  19.776  17.637  2.139
Notas do Tesouro Nacional - F  155.160  309.941  75.715  540.816  529.294  11.522
Quotas de fundo aberto  63.541  -   -   63.541  63.541  -
Valores a receber  20  -   -   20  20  -

Total  407.970  837.991  89.340  1.335.301  1.312.443  22.858

      Ajuste da
   1 a 5 Acima Valor Custo  avaliação
Ativos " nanceiros em 31 de dezembro de 2010 Até 1 ano anos de 5 anos contábil atualizado a mercado

Ativos disponíveis para venda

Debêntures  -   -   11  11  11  -

Ativos fi nanceiros designados ao valor justo

Letras Financeiras do Tesouro  1.322  104.693  -   106.015  106.020  (5)
Letras do Tesouro Nacional  161.600  214.618  -   376.218  376.653  (435)
Notas do Tesouro Nacional - B  22.414  5.616  12.526  40.556  38.572  1.984
Notas do Tesouro Nacional - F  -   617.044  72.485  689.529  686.485  3.044
Valores a pagar  (3)  -   -   (3)  (3)  -

Total  185.333  941.971  85.011  1.212.315  1.207.727  4.588

Composição das provisões técnicas por prazo de vencimento

Em 31 de dezembro de 2011 Vencido Até 1 ano 1 a 5 anos Total

Provisão para resgates 74.390  172.568  572.730  819.688
Provisão para sorteios 2.440  2.607  2.571  7.618

Total 76.830  175.175  575.301  827.306

Em 31 de dezembro de 2010 Vencido Até 1 ano 1 a 5 anos Total
       
Provisão para resgates 61.130  161.337  515.353  737.820
Provisão para sorteios 1.003  2.175  6.953  10.131
Provisão para participação nos lucros 319  -  -   319

Total 62.452  163.512  522.306  748.270

Gerenciamento de capital

A abordagem de gerenciamento de capital da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. é orientada pelas suas estratégias e 
necessidades organizacionais, levando em conta a regulamentação e os ambientes econômico e comercial em que opera.
É objetivo da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. manter uma base de capital forte para suportar o desenvolvimento dos 
seus negócios e para atender os requisitos regulamentares de capital em todos os momentos.
A política de gerenciamento de capital da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. incorpora uma série de medidas diferentes 
de capital e inclui a capitalização de mercado, o capital investido, o capital econômico e o capital regulamentar, de% nidos como:
· capitalização de mercado é o valor justo das ações da empresa;
· capital investido é de% nido como o capital investido na HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. pelos seus acionistas;
· capital econômico é o requerimento de capital calculado internamente pela HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. 
considerado necessário para apoiar suas exposições ao risco, e é % xado em um nível de con% ança consistente com o nível de 
crédito alvo AA; e
· capital regulatório é o capital que a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. é obrigada a manter conforme determinado pela 
regulamentação vigente.

4. Aplicações

 31/12/2011 31/12/2010

  Custo Valor de Custo Valor de
 atualizado mercado atualizado mercado

a. Ativos fi nanceiros designados ao valor justo  1.335.301  1.335.301  1.212.315  1.212.315

Quotas de fundos de investimento exclusivos (i)  1.271.760  1.271.760  1.212.315  1.212.315

Quotas de fundos de investimento não exclusivos  63.541  63.541  -   - 

b. Disponíveis para venda  13  13  11  11

Títulos de renda fi xa – Privados  13  13  11  11
 Debêntures  13  13  11  11

Total  1.335.314  1.335.314  1.212.326  1.212.326
 
Curto prazo   1.335.301   1.212.315
Longo prazo   13   11

Faixas de vencimento para 31 de dezembro de 2011: a) Para negociação – sem vencimento – R$ 1.335.301 (R$ 1.212.315  em 
2010); e b) Disponíveis para venda – acima de 365 dias – R$ 13 (R$ 11  em 2010).

(i) Carteira de investimento dos fundos de investimento exclusivos

     Ajuste da
  Custo Valor de avaliação
Ativos Vencimentos atualizado mercado a mercado
         
LFT Até 365 dias  19.686  19.686  - 
LFT Acima de 365 dias  127.048  127.048  - 
LTN Até 365 dias  167.975  169.563  1.588
LTN Acima de 365 dias  387.242  394.851  7.609
NTN – B Acima de 365 dias  17.637  19.776  2.139
NTN – F Até 365 dias  155.150  155.160  10
NTN – F Acima de 365 dias  374.144  385.656  11.512
Valores a receber    20  20  - 
         
Total    1.248.902  1.271.760  22.858

Movimentação das aplicações

 2011

 1º de janeiro  Aplicação  Resgate   Rendimento  31 de dezembro

Quotas de fundos de investimento exclusivos  1.212.315  126.882  (228.998)  161.561  1.271.760

Quotas de fundos de investimento não exclusivos  -   61.000  -   2.541  63.541

Debêntures  11  -   -   2  13

           

Total  1.212.326  187.882  (228.998)  164.104  1.335.314

5. Crédito tributário

  31/12/2011 31/12/2010

Imposto de renda 2.449 2.498

Contribuição social 328 408

PIS/COFINS (*) 591 - 

INSS 4 - 

Total 3.372 2.906

Curto prazo  2.328 1.651

Longo prazo 1.044 1.255

(*) No segundo semestre de 2011 a Sociedade reconheceu, nas rubricas Despesas com tributos e Receitas % nanceiras, o crédito 

tributário no valor total de R$591, líquido de imposto de renda e contribuição social, recolhidos a maior no período de janeiro de 

2001 a outubro de 2003. Esse direito foi reconhecido judicialmente em sentença transitada em julgado em 29 de Outubro de 2010.

Adicionalmente, foi concedido à Sociedade o direito de recolher as contribuições ao PIS e COFINS com base na venda de bens 

e serviços, % cando afastado o artigo 3º, caput e seu parágrafo 1º, ambos da Lei nº 9.718/98. O Crédito objeto do reconhecimento 

foi originário da Empresa HSBC Serviço Saúde S/C, incorporada em 31 de outubro de 2003 pela HSBC Empresa de Capitalização 

(Brasil) S.A.

6. Investimentos

 2011

 1º de janeiro  Adições  Alienações   Depreciação  31 de dezembro

Terrenos  1.658  -  (482)  -  1.176

Edi% cações  556  -  (223)  (24)  309

Participações societárias  980  -  -  -  980

Outros Investimentos  9  -  -  -  9

Total  3.203  -   (705)  (24)  2.474

7. Depósitos de terceiros 

a. Tempo de permanência

  31/12/2011 31/12/2010

de 1 a 30 dias  14  - 

de 31 a 60 dias  3  - 

de 61 a 120 dias  8  2

de 121 a 180 dias  8  6

de 181 a 365 dias  53  32

superior a 365 dias  355  315

Total  441  355

8. Transações com partes relacionadas

As transações com partes relacionadas foram substancialmente efetuadas nas mesmas condições que prevalecem em 

transações com terceiros. Os custos dos serviços prestados entre as empresas do grupo e os custos das estruturas operacional 

e administrativa comuns são contabilizados em cada empresa de acordo com critérios previamente estabelecidos. As receitas e 

despesas com partes relacionadas são constituídas, principalmente, de ressarcimentos de custos e despesas administrativas e 

prestação de serviços. Os direitos e obrigações são decorrentes, substancialmente, de dividendos a pagar, de outras contas a 

pagar e a receber e de saldos bancários. Os principais saldos na data do balanço, bem como as receitas (despesas) do exercício, 

estão apresentados a seguir:

 Direitos Obrigações

  31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

HSBC Seguros (Brasil) S.A.  1.807  889  (6.586)  (26.893)

HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A.  734  720  (3.273)  (3.273)

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo  4.103  3.331 (4.300)  (3.206)

HSBC Corretora de Seguros (Brasil) S.A.  -  -  (2)  (1)

  Receitas Despesas

  31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

HSBC Seguros (Brasil) S.A.  3.080  1.790 (483)  (364)

HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A.  2.152  2.344  (80)  (37)

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo  657  649  (36.211) (23.743)

HSBC Corretora de Seguros (Brasil) S.A.  -  -  (199)  (269)

A Sociedade não possui despesa com pessoal chave da Administração por utilizar a estrutura operacional do Grupo HSBC na 

execução de suas atividades. Por esta razão, os custos pela utilização dessa estrutura são contabilizados através de contratos de 

convênio mantidos entre as partes.
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9. Provisões técnicas

 2011

Saldos em 1º de janeiro  748.270
   
Variação da provisão para resgates  81.868
 Constituição  436.214
 Juros e atualização monetária  50.008
 Baixa por pagamento  (389.745)
 Baixa de títulos de capitalização prescritos  (7.031)
 Penalidade de resgates antecipados  (7.546)
 Outros  (32)
   
Variação da provisão para sorteio  (2.513)
 Constituição  38.096
 Juros e atualização monetária (reversão sorteio futuro de resgate antecipado)  (2.314)
 Baixa por pagamento  (36.563)
 Reversão  (1.692)
 Baixa de títulos de capitalização prescritos  (40)
   
Variação da provisão para participação nos lucros   (319)
 Juros e atualização monetária  3
 Baixa de títulos de capitalização prescritos  (322)
   
Saldos em 31 de dezembro  827.306
   
Curto prazo  826.799
Longo prazo  507

10. Provisões judiciais e administrativas

As provisões judiciais % scais, trabalhistas e cíveis são constituídas a partir da avaliação individual dos riscos, apurados por 
consultores jurídicos internos e externos, sendo representadas principalmente por:

Provisões judiciais % scais: processos judiciais e administrativos envolvendo tributos federais, estaduais e municipais.

Provisões judiciais trabalhistas: processos especí% cos de ex-funcionários, requerendo pagamento de horas extras, equiparação 
salarial, complemento de aposentadoria e outros.

Provisões judiciais cíveis: ações judiciais decorrentes de emissões de certi% cados, resgates de títulos, exibição de documentos, 
entre outras.

a. Composição das provisões e depósitos judiciais

 31/12/2011 31/12/2010

  Provisões Depósitos  Provisões Depósitos
 
Fiscais  5.082  8.424  4.958  7.895
Trabalhistas  1.264  2.100  1.373  1.847
Cíveis  83  399  307  225

Total  6.429  10.923 6.638  9.967

b. Movimentação das provisões

  2011

  1º de janeiro Adições Utilizações Reversões 31 de dezembro

Fiscais 4.958 124  -   -  5.082
Trabalhistas 1.373 418  (238)  (289) 1.264
Cíveis 307 81  (255)  (50) 83
           
Total 6.638 623  (493)  (339) 6.429

c. Principal provisão judicial ' scal 

Contribuição social: ação para discussão da constitucionalidade da majoração da alíquota de 8% para 18%, cujo período de 
discussão compreende maio/96 a janeiro/99, no montante de R$2.766 (R$2.716 em 2010).

Imposto de renda: discussão da limitação de correção monetária de balanço na forma da Lei 8.200 no montante de R$ 2.316 
(R$ 2.241 em 2010).

d. Causas judiciais avaliadas como possíveis e não provisionadas 

A Sociedade possui contingências passivas % scais classi% cadas como risco possível totalizando R$ 34.924 (R$ 14.152 em 2010), 
para as quais não há provisão constituída.

As principais são: a) PIS/COFINS - exigências % scais decorrentes da alteração de base de recolhimento e da compensação de 
créditos % scais de PIS/COFINS por resultado de trânsito em julgado favorável de ação judicial; e 

b) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - exigência de contribuição previdenciária sobre honorários de pro labore de médicos 
reembolsados e segurados.

e. Movimentação dos depósitos

  2011

  1º de janeiro Adições Utilizações Reversões 31 de dezembro

Fiscais 7.895 529  -   -  8.424
Trabalhistas 1.847 488  (226)  (9) 2.100
Cíveis 225 229  -   (55) 399

Total 9.967 1.246  (226)  (64) 10.923

11. Patrimônio líquido

Capital social - O Capital social, subscrito e integralizado, está representado por 2.598.612.223 ações ordinárias, escriturais e 
sem valor nominal. 
Em 29 de julho de 2011, através da Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos, deliberou o aumento do capital 
social da companhia passando de R$227.321 para R$247.321 correspondendo ao montante de R$20.000, integralizados sem 
emissão de novas ações, através de capitalização do respectivo valor que se encontra registrado na conta Reservas estatutárias, 
homologada pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP através da Portaria SUSEP nº 1.259 de 31/08/2011.

Dividendos - De acordo com o Estatuto Social, os acionistas têm direito a um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido 
do exercício, ajustado na forma da legislação. Poderão ser distribuídos dividendos intermediários à conta de lucros apurados em 
balanço semestral ou em períodos menores. O demonstrativo do cálculo dos dividendos para o exercício % ndo em 31 de dezembro 
de 2011 está apresentado a seguir:

Lucro líquido do exercício   120.778

(-) Constituição da Reserva legal 5%  (6.039)

Base para cálculo   114.739

Dividendos distribuídos 
HSBC Seguros (Brasil) S.A. 99,97083589%  89.974
Minoritários 0,02916411%  26

Reserva legal - É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da
Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. 

Reserva estatutária - É constituída com base no lucro líquido não distribuído após todas as destinações legais, permanecendo o 
seu saldo acumulado à disposição dos acionistas para deliberação futura em Assembleia Geral.

12. Detalhamento das principais contas da demonstração de resultado

a. Outras receitas e despesas operacionais

 31/12/2011 31/12/2010

Baixa de títulos de capitalização prescritos  7.393  9.861
Penalidade de resgates antecipados  7.546  2.239
Outras receitas  74  48
Ressarcimento a clientes  (1.354)  (959)
Outras despesas  (230)  (124)

Total  13.429  11.065

b. Despesas administrativas

  31/12/2011 31/12/2010

Pessoal próprio  (303)  (171)
Serviços de terceiros  (3.697)  (3.144)
Localização e funcionamento  (1.805)  (1.341)
Donativos e contribuições  (2.478)  (1.241)
Prestação de serviços – empresas ligadas  (1.178)  (1.091)
Outras  (106)  (215)

Total  (9.567)  (7.203)

c. Despesas com tributos

  31/12/2011 31/12/2010

Taxa de % scalização  (448)  (427)
COFINS  206  - 
PIS  45  - 
Outras  (30)  (32)

Total  (227)  (459)

d. Receitas ' nanceiras

  31/12/2011 31/12/2010

Quotas de fundos de investimentos  164.102  130.591
Títulos de renda % xa – Privados  2  4
Títulos de renda % xa – Públicos  80  1.281
Créditos tributários  420  66
Depósitos judiciais e % scais  615  994
Outras  218  205

Total  165.437  133.141

e. Despesas ' nanceiras

  31/12/2011 31/12/2010

Atualização monetária das provisões técnicas  (47.697)  (41.745)
Atualização monetária de passivos contingentes  (296)  (321)
Taxa de administração de fundos  (3.177)  (2.883)
Outras  (14)  (13)

Total  (51.184)  (44.962)

f. Imposto de renda e contribuição social

(i) Encargos devidos sobre as operações do exercício 

Segue-se a demonstração do imposto de renda e da contribuição social incidente sobre as operações do período:
 
   31/12/2011 31/12/2010

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (após participações)  199.455  146.370 

Imposto de renda e contribuição social, às alíquotas mencionadas na Nota Explicativa 2.2d.  (79.782)  (58.548) 

Exclusões/(adições) permanentes  (581)  (427)

 Contribuições e doações  (698)  (497) 
 Dividendos/lucros avaliados ao custo  117  85 
 Outras  -  (15) 

Exclusões/(adições) temporárias  212  (35)

 Provisões judiciais % scais, trabalhistas e cíveis  131  (39)
 Provisão para participação nos lucros  (1)  (3) 
 Outras  82  7 

Outros ajustes  1.689  1.193 

Incentivos % scais e adicional de imposto de renda  1.689  1.193 

Imposto de renda e contribuição social devidos sobre o resultado do exercício – corrente  (78.465)  (57.817) 

O imposto de renda e a contribuição social diferidos com efeito sobre o resultado foram calculados como segue:  

  31/12/2011 31/12/2010

Adições/(exclusões) temporárias  (212)  35 

Imposto de renda e contribuição social diferidos no exercício  (212)  35 

(ii) Imposto de renda e contribuição social diferidos 31/12/2011 31/12/2010

Ativo (Créditos tributários e previdenciários – longo prazo)
Provisões judiciais % scais, trabalhistas e cíveis  767  897
Provisão para participação nos lucros  11  10
Crédito tributário  266  348

Total  1.044  1.255

O imposto de renda e a contribuição social sobre as diferenças temporárias e prejuízos % scais estão apresentados nas rubricas 
“Outros Créditos - Diversos” e “Outras Obrigações - Fiscais e Previdenciárias” e re  ̂etidos no resultado do exercício ou, quando 
aplicável, no patrimônio líquido. Para esses ativos, considera-se a expectativa de realização em prazo razoável de tempo, não 
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superior ao permitido pela legislação.
Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias, prejuízo % scal e base negativa de Contribuição Social. 

  Diferença Temporária
Ano  Imposto de Renda   Contribuição Social Total

2012 62 37 99
2013 41 22 63
2014 188 109 297
2015 10 3 13
2016 59 35 94
2017 40 11 51
2018 49 14 63
2019 108 49 157
2020 148 41 189
2021 11 7 18
Total 716 328 1.044

13. Outras informações

a. Instrumentos ' nanceiros

Em 31 de dezembro de 2011, a Sociedade não possuía riscos de exposição a variações nos saldos de seus ativos e passivos 
% nanceiros que mereciam proteção através de derivativos, e portanto, não possuía operações de derivativos em aberto.

b. Cobertura das provisões técnicas

Foram oferecidas à SUSEP, em cobertura das provisões técnicas, aplicações em títulos de renda % xa e quotas de fundos de 
investimentos no montante de R$ 1.271.760 (R$ 1.212.326 em 2010), havendo excesso de cobertura de R$ 444.454 (R$ 464.056 
em 2010).

c. Planos de aposentadoria

A Sociedade é patrocinadora de um plano de aposentadoria complementar para os seus funcionários, na modalidade de 
contribuição de% nida, no regime % nanceiro de capitalização. 

d. Patrimônio líquido ajustado

Segue-se o cálculo do patrimônio líquido ajustado, o qual é utilizado para atender limites operacionais determinados pela legislação 
vigente:
 31/12/2011 31/12/2010

Capital registrado contábil   247.321  227.321

Patrimônio líquido contábil  459.179  407.361
Participações societárias  (980)  (980)
Despesas antecipadas  (207)  (211)
Intangível  (5)  (5)
Patrimônio líquido ajustado  457.987  406.165

Capital mínimo (Resolução CNSP Nº 73/2002)  10.800  10.800
Capital adicional - baseado no risco  de crédito (Resolução CNSP Nº 228/2010)  8.647   - 

Total de capital mínimo requerido  19.447  10.800

Sufi ciência de capital  438.540  395.365

e. Cobertura de seguros

A Sociedade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados 
su% cientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de risco adotadas, dada a sua 
natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações % nanceiras, consequentemente não foram analisadas 
pelos nossos auditores independentes.

14. Eventos subsequentes

Conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de janeiro de 2012, foi aprovado o aumento do capital 
social da Sociedade, passando de R$247.321 para R$446.652 correspondendo ao montante de R$199.331, integralizados sem 
emissão de novas ações, por meio de capitalização do respectivo valor que encontra-se registrado nas contas de Reservas 
estatuária e legal. Adicionalmente, por meio do mesmo ato societário, foi aprovada uma redução de capital no montante de 
R$350.000, passando o capital social de R$446.652 para R$96.652. Essa redução teve por objetivo eliminar o excesso de capital 
da referida empresa, de forma a gerir com e% ciência o planejamento de capital das empresas do Grupo HSBC no Brasil. O aumento 
e redução de capital social encontram-se em processo de homologação junto a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 
processo que deve ser efetivado no prazo de até 60 dias.

Em milhares de reais

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras

Diretoria em 31 de dezembro de 2011Relatório dos Auditores Independentes

Parecer da Avaliação Atuarial 

Em cumprimento ao exigido pela Circular SUSEP nº 272 de 22 de outubro de 2004 
e Resolução CNSP nº 135 de 11 de Outubro de 2.005, em 31 de dezembro de 2011 
realizamos a avaliação atuarial para HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A., 
código nº2615-8, com as seguintes conclusões:

1) O trabalho abrangeu a revisão das Provisões técnicas constituídas pela Sociedade 
para a carteira de planos de capitalização, para o exercício % ndo em 31 de dezembro 
de 2011.

2) Os exames foram conduzidos de acordo com os princípios atuariais e 
compreenderam em avaliar a capacidade da Sociedade em cumprir seus 
compromissos assumidos com os Subscritores de títulos de capitalização.

3) A análise foi realizada por plano, consistindo na veri% cação da adequacidade do 
montante constituído para a Provisão matemática de resgates de títulos, Provisão de 
sorteios a realizar, Provisão administrativa e Provisão para contingências, calculadas 

conforme estabelecido nas notas técnicas atuariais aprovadas pela Superintendência 

de Seguros Privados – SUSEP e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados 

– CNSP, de forma a re  ̂etir os compromissos assumidos com os Subscritores de 

títulos de capitalização, bem como atender ao equilíbrio atuarial da carteira de títulos 

de capitalização.

4) Ressaltamos que, para todas as provisões avaliadas, os resultados obtidos 

comprovam a correta implantação dos cálculos demonstrados em notas técnicas 

atuariais, bem como a coerência entre os valores calculados comparativamente à 

experiência prática de cada plano de capitalização.

5) O relatório da avaliação atuarial com os resultados, análises e conclusões de cada

provisão, está sendo encaminhado à Superintendência de Seguros Privados conforme 

exigido na Circular nº272 de 22 de outubro de 2004, bem como cópia à auditoria externa 

da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A.

Em nossa opinião, na data da avaliação atuarial, os valores das provisões técnicas 

re  ̂etem adequadamente os compromissos assumidos com os Subscritores dos 

planos de capitalização, em todos os aspectos relevantes no que diz respeito às 

exigências passadas e futuras, não havendo qualquer exposição que comprometa a 

solvência da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A.

Curitiba, fevereiro de 2012

 Carlos Alberto Tarasiuk Roberto Tadeu Ramos Carneiro

 Atuário MIBA DRT nº510 Diretor

Fernando Alves Moreira Diretor-Superintendente 

Roberto Tadeu Ramos Carneiro Diretor

Edson Roberto Branco de Lara Diretor 

Elisa Francielli Marchi da Rosa

Contadora CRC PR-044819/O-4

Aos 
Administradores e aos Acionistas da 
HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. 
Curitiba - PR 

Examinamos as demonstrações % nanceiras da HSBC Empresa de Capitalização 
(Brasil) S.A. (“Empresa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio e dos  ̂uxos de caixa para o exercício % ndo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas. 

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras 

A Administração da Empresa é responsável pela elaboração das demonstrações 
% nanceiras, assim como pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações % nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações % nanceiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 

Responsabilidade dos Auditores Independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
% nanceiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com 
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações % nanceiras 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 
% nanceiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
% nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação 
de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações % nanceiras da empresa para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
% ns de expressar uma opinião sobre a e% cácia desses controles internos da empresa. 
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, 
bem como a avaliação da apresentação das demonstrações % nanceiras tomadas em 
conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é su% ciente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 

Opinião 

Em nossa opinião, as demonstrações % nanceiras acima referidas apresentam, 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e % nanceira 
da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. em 31 de dezembro de 2011, o 
desempenho de suas operações e os seus  ̂uxos de caixa para o exercício % ndo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados 
- SUSEP. 

Curitiba, 15 de fevereiro de 2012 

 KPMG Auditores Independentes  Alberto Spilborghs Neto
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