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CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. 
CNPJ: 01.599.296/0001-71 

Relatório da Administração 
1º semestre de 2012 

 
Aos acionistas, clientes e colaboradores  
Temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis 
da CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2012, 
em conformidade com as disposições legais e estatutárias. 
 
A CAIXA CAPITALIZAÇÃO comemorou em junho 15 anos de atuação no mercado com 
a solidez de sua marca e a confiança de seus mais de 2 milhões de clientes ativos. A 
empresa que realiza os sonhos da família brasileira se orgulha de já ter distribuído mais 
de R$ 550 milhões em prêmios, desde sua fundação, em 1997. 
 
Performance econômica-financeira  
Com um portfólio de produtos diferenciados, aliado ao atendimento ético e de qualidade 
aos clientes, a empresa obteve receita com títulos de R$ 612,7 milhões nos primeiros 
seis meses do ano. Alta de 8,9%, quando comparada aos R$ 562,7 milhões obtidos no 
1º semestre de 2011. Tal resultado consolidou a CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A como a 
quinta maior do mercado em faturamento.  

O lucro líquido do semestre atingiu os R$ 82,3 milhões. Aumento de 17,9% em relação 
aos R$ 69,9 milhões obtidos no mesmo período do ano anterior. Este resultado 
possibilitou o alcance de uma taxa de retorno sobre o patrimônio líquido na ordem de 
23,9%. 
 
Também nos seis primeiros meses de 2012, a empresa obteve 2,3% de crescimento 
nas provisões técnicas, alcançando o patamar de R$ 2,29 bilhões e um volume de 
recursos financeiros livres de R$ 415,4 milhões. Esse montante foi 20,2% maior do que 
o patrimônio líquido da empresa, registrado em R$ 345,7 milhões em 30 de junho deste 
ano. 
 
Principais realizações do semestre  
Empresa inovadora e atenta às tendências do mercado, a CAIXA CAPITALIZAÇÃO 
lançou em junho o Ideal CAP Net, um título de capitalização vendido 100% pela 
internet. O produto, que alia as características da capitalização à assistência viagem, é 
vendido por meio da loja virtual do Grupo ou pelo Internet Banking da CAIXA. Além de 
ampliar o portfólio, a empresa continuou fortalecendo as ações mercadológicas nos 
canais lotéricos, no telemarketing, no canal de autoatendimento da CAIXA e 
demais canais eletrônicos. 
 
Perspectivas futuras  
A meta da empresa é melhorar sempre os índices de crescimento obtidos até agora, 
investindo na fidelização dos clientes, na modernização dos produtos e na 
diversificação dos canais de comercialização. Todas essas ações serão pautadas pela 
responsabilidade socioambiental e pela gestão sustentável dos negócios. 
 
 
 



 
 

Matriz - SCN Quadra 01  Bloco A -  12º andar - Ed. Number One  - 70711-900 - Brasília DF 
Tel.: (61) 2192 2400 - www.caixacapitalizacao.com.br 

 
 

 
Distribuição de dividendos  
Conforme estabelecido no Estatuto Social, os acionistas da empresa terão assegurados 
– a títulos de dividendos – a distribuição de pelo menos 25% dos resultados obtidos no 
período. Em função da atual capacidade financeira, os títulos classificados na categoria 
“até o vencimento”, conforme Circular SUSEP nº 314/05, serão mantidos até o 
vencimento.  
 
Considerações Finais e Agradecimentos  
A CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. agradece o apoio e a confiança dos seus acionistas, do 
Conselho de Administração, do Conselho Consultivo Financeiro, do Conselho Fiscal e 
da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
 
Em especial, agradece aos clientes pela confiança depositada em nossos produtos e 
serviços. O compromisso da empresa, hoje e sempre, é construir uma relação ética e 
duradoura com cada um deles.  
 
Por fim, a empresa reconhece o esforço eficaz e o profissionalismo da CAIXA e do 
corpo funcional das empresas do Grupo CAIXA SEGUROS. O apoio e a dedicação 
mais uma vez demonstrados por todos são fatores fundamentais para consolidar as 
conquistas obtidas e enfrentar, com competência e dinamismo, nossos desafios. 
 
Brasília, 24 de agosto de 2012 
A Diretoria 
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 NOTA   30/06/2012   31/12/2011 

ATIVO       
  

CIRCULANTE             1.205.004  
 

      1.723.088  

   Disponível                    9.738  
 

                346  

     Caixa e bancos                    9.738  
 

                346  

   Aplicações 5   1.151.954         1.673.961  
   Títulos e créditos a receber 6                34.177              48.572  

     Títulos e créditos a receber 
 

               11.533  
 

           13.013  

     Créditos tributários e previdenciários 
 

               22.473  
 

           35.472  

     Outros créditos                       171  
 

                  87  

   Outros valores e bens                         13                       5  

     Outros valores                         13  
 

                    5  

   Despesas antecipadas                    9.122  
 

                204  
ATIVO NÃO CIRCULANTE             1.690.627         1.122.352  

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO     1.688.346         1.119.800  

   Aplicações 5   1.554.936         1.007.021  
   Títulos e créditos a receber 6              133.410            112.779  

     Créditos tributários e previdenciários 
 

               22.388  
 

           20.056  
     Depósitos judiciais e fiscais 9              111.022  

 
           92.723  

   Investimentos                           4                       4  

     Outros Investimentos                           4  
 

                    4  

   Imobilizado                       644                   699  

     Bens móveis                       644  
 

                699  

   Intangível                    1.633  
 

             1.849  

     Outros intangíveis                    1.633  
 

             1.849  

TOTAL DO ATIVO             2.895.631  
 

      2.845.440  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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  NOTA 30/06/2012   31/12/2011 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO       
  

CIRCULANTE             2.391.717  
 

        2.382.981  

   Contas a pagar 7                90.365  
 

           132.235  

     Obrigações a pagar 7.1                25.000  
 

             36.345  

     Impostos e encargos sociais a recolher                       421  
 

                  587  

     Encargos trabalhistas                       465  
 

                  432  
     Impostos e contribuições 7.2                48.506  

 
             78.770  

     Outras contas a pagar 7.3                15.973  
 

             16.101  

   Débitos de operações com capitalização                    6.096                  7.153  

     Débitos operacionais                    6.096  
 

               7.153  

   Depósitos de terceiros 8                  3.806                  3.804  
   Provisões técnicas - capitalização 10           2.291.450  

 
        2.239.789  

     Provisão para resgates             2.222.772  
 

        2.171.645  

     Provisão para sorteio                  53.449  
 

             50.541  

     Outras provisões                  15.229  
 

             17.603  

PASSIVO NÃO CIRCULANTE                158.194  
 

           118.274  

   Contas a pagar 7                40.388  
 

             14.837  

     Tributos diferidos 7.4                40.388  
 

             14.837  

   Outros débitos                117.806              103.437  

     Provisões judiciais 9              117.806  
 

           103.437  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11              345.720              344.185  

     Capital social 11.1              150.000  
 

           150.000  

     Reservas de lucros 11.2                80.029  
 

           174.348  
     Ajuste de avaliação patrimonial                  53.958  

 
             19.837  

     Lucros ou prejuízos acumulados                  61.733  
 

                     -   

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO             2.895.631  
 

        2.845.440  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  NOTA 30/06/2012   30/06/2011 

   Receita líquida com títulos de capitalização             125.836              122.309  

     Arrecadação com títulos de capitalização 
 

           612.747  
 

           562.747  

     Variação da provisão para resgate 
 

         (486.911) 
 

         (440.438) 

   Variação das provisões técnicas 
 

               2.374  
 

                (296) 

     Resultado com outras provisões técnicas 
 

               2.374  
 

                (296) 

   Resultado com sorteio             (44.788)             (29.503) 
   Custos de aquisição 13            (28.123)             (37.659) 
   Outras receitas e despesas operacionais 13                9.668                     668  
     Outras receitas operacionais 

 
             12.201  

 
               7.679  

     Outras despesas operacionais 
 

             (2.533) 
 

             (7.011) 

   Despesas administrativas 13            (15.321)             (14.905) 

     Pessoal próprio 
 

             (6.201) 
 

             (6.207) 

     Serviços de terceiros 
 

             (3.318) 
 

             (3.224) 
     Localização e funcionamento 

 
             (2.441) 

 
             (2.370) 

     Publicidade e propaganda 
 

             (2.947) 
 

             (2.712) 

     Publicações 
 

                  (97) 
 

                  (47) 

     Donativos e contribuições 
 

                  (72) 
 

                  (89) 
     Despesas administrativas diversas 

 
                (245) 

 
                (256) 

   Despesas com tributos 13              (6.273)               (6.234) 
   Resultado financeiro 13              93.429                82.401  

     Receitas financeiras 
 

           154.674  
 

           144.952  

     Despesas financeiras 
 

           (61.245) 
 

           (62.551) 

   Resultado operacional 
 

           136.802  
 

           116.781  
   Ganhos ou perdas com ativos não correntes 

 
                  550  

 
                    -   

   Resultado antes dos impostos e participações             137.352              116.781  

     Imposto de renda 14            (34.302) 
 

           (29.182) 

     Contribuição social 14            (20.589) 
 

           (17.517) 
     Participações sobre o resultado 15                 (150) 

 
                (190) 

   Lucro líquido do período 
 

             82.311  
 

             69.892  

     
   Quantidade de ações                 8.000                  8.000  
   Lucro líquido por ação          10.288,83             8.736,51  
  

 
  

 
  

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
 

  
 

  

Lucro líquido do período               82.311                69.892  

  
  

 
  

Outros lucros abrangentes               34.121                (4.168) 

   Ajustes de títulos e valores mobiliários 
 

             59.672  
 

             (7.126) 
   Efeito tributário dos ajustes de títulos e valores mobiliários 

 
           (25.551) 

 
               2.958  

  
  

 
  

Total dos lucros abrangentes para o período             116.431                65.724  

        
   Quantidade de ações                 8.000                  8.000  
   Lucro líquido por ação          14.553,85             8.215,54  

 
 
 
 
 

 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Descrição Capital Social Aumento               
Redução 

Reservas de  
Ajustes TVM 

Lucros/ 
Prejuízos 

acumulados 
Total 

Lucros 

Saldos em 31 de dezembro de 2010            150.000                      -             176.651                4.112                      -             330.763  

Dividendos complementares: AGOE de 31/03/2011                     -                       -              (96.622)                     -                       -              (96.622) 

Títulos e valores mobiliários                     -                       -                       -                (4.168)                     -                (4.168) 

Resultado Líquido do Período                     -                       -                       -                       -               69.892              69.892  

Proposta de destinação do Resultado       
   Dividendos (R$ 2.074,92 por ação)                     -                       -                       -                       -              (16.599)            (16.599) 

Saldo em 30 de junho de 2011           150.000                      -               80.029                    (56)             53.293            283.266  

Saldo em 31 de dezembro de 2011           150.000                      -             174.348              19.837                      -             344.185  

Dividendos complementares: AGOE de 30/03/2012                     -                       -              (94.319)                     -                       -              (94.319) 

Títulos e valores mobiliários                     -                       -                       -               34.121                      -               34.121  

Resultado Líquido do Período                     -                       -                       -                       -               82.311              82.311  

Proposta de destinação do Resultado       
   Dividendos (R$ 2.572,21 por ação)                     -                       -                       -                       -              (20.578)            (20.578) 

Saldo em 30 de junho de 2012           150.000                      -               80.029              53.958              61.733            345.720  

 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 30/06/2012   30/06/2011 

    
ATIVIDADES OPERACIONAIS    
Lucro Líquido do Período              82.311                69.892  

Ajustes para:    
(+) Depreciações e amortizações                   272  

 
                  191  

Lucro Líquido após ajustes              82.583  
 

             70.083  

Variação das contas patrimoniais: 
   

(+/-) Ativos financeiros            (25.908) 
 

             31.843  

(+/-) Créditos das operações de capitalização                     -   
 

                  793  
(+/-) Créditos fiscais e previdenciários              10.667  

 
               5.256  

(+/-) Depósitos judiciais e fiscais             (18.298) 
 

           (18.281) 

(+/-) Despesas antecipadas               (8.918) 
 

                (474) 

(+/-) Outros ativos                 1.389  
 

           (12.267) 
(+/-) Fornecedores                    (92) 

 
                    23  

(+/-) Impostos e contribuições               35.495  
 

             49.000  

(+/-) Outras contas a pagar             (11.348) 
 

             (6.953) 

(+/-) Débitos de operações com capitalização               (1.057) 
 

             (2.216) 
(+/-) Depósitos de terceiros                        2  

 
               4.176  

(+/-) Provisões técnicas - capitalização               51.660  
 

             67.764  

(+/-) Provisões judiciais               14.369  
 

             13.488  

(+/-) Outros passivos               53.990  
 

             20.780  

Caixa Gerado nas Operações            184.534              223.015  
(-) Juros pagos                   (68) 

 
                  (51) 

(-) Impostos sobre lucros pagos            (65.925) 
 

           (82.106) 

Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais            118.541              140.858  

    
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO    
(-) Pagamento pela Compra de Ativo Permanente                     (1) 

 
                (630) 

(-) Imobilizado                     -   
 

                    (5) 

(-) Intangível                     (1) 
 

                (625) 

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento                     (1)                  (630) 

    
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO    

(-) Distribuição de dividendos          (109.148) 
 

         (128.829) 

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento          (109.148) 
 

         (128.829) 

    
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa                9.392  

 
             11.399  

    
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período                   346  

 
                  970  

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período                9.738  
 

             12.369  

 
 
 
 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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1. Contexto operacional e informações gerais 
 

A Caixa Capitalização S.A., sediada em Brasília – DF, referida também como “Companhia”, é 
controlada pela Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda., e tem por objeto social atuar no 
segmento de capitalização. A Companhia iniciou suas operações em julho de 1997 e mantém 
atualmente a comercialização dos seguintes produtos: 
 
·      Pagamento mensal: Ideal Cap, Ideal Cap Empresarial, Ideal Cap Aposentadoria, Ideal Cap 
Servidor Público, Ideal Cap Net e SuperXcap. 
·      Pagamento único: Caixacap Fortuna, Caixacap Sucesso, É Gol e Acoplados. 

 
2. Resumo das principais políticas contábeis 
 

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos 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 às entidades supervisionadas pela Superintendência 
de Seguros Privados - SUSEP , incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pela SUSEP, no que não contrariem a Circular 
SUSEP No. 430, de 05 de março de 2012.  
 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de 
aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem 
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 
 
A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi dada pelo Conselho de 
Administração em reunião realizada em 24 de agosto de 2012. 
 
2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação 

 
As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, por ser o real a moeda funcional e de 
apresentação da Companhia. 

 
2.3 Caixa e equivalentes de caixa 

 
Foram considerados, para fins de preparação da Demonstração de Fluxo de Caixa, os saldos de 
caixa e bancos. 

 
2.4 Ativos Financeiros 

 
2.4.1 Classificação e reconhecimento 
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A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor 
justo através do resultado (para negociação), empréstimos e recebíveis, disponíveis para venda e 
mantidos até o vencimento. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no 
reconhecimento inicial.  

 
a. Ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado (para negociação), 

disponíveis para venda e mantidos até o vencimento 
 

Os títulos classificados na categoria “mantidos até o vencimento” são valorizados pelo valor 
investido acrescido dos rendimentos incorridos até a data base do balanço.  Os títulos sujeitos à 
negociação antes de seu vencimento têm o seu valor contábil ajustado ao valor de mercado, sendo 
que os ajustes ao valor de mercado são contabilizados em contrapartida à conta de receita ou 
despesa no resultado do exercício (títulos classificados como “para negociação”) ou em conta 
especifica do patrimônio líquido (títulos classificados como “disponível para venda”), líquido dos 
efeitos tributários. Os títulos que compõem a carteira dos fundos de investimento exclusivos, em 
consonância com o que dispõe a regulamentação, são classificados segundo instruções emitidas pela 
Companhia para o administrador do fundo, nas categorias “para negociação” ou “mantidos até o 
vencimento”. Os ativos dos fundos de investimento abertos são ajustados ao valor de mercado. 
Eventuais perdas potenciais consideradas não temporárias são refletidas no resultado através da 
constituição de provisão para perdas. 
 
Os títulos classificados como “para negociação” são apresentados no ativo circulante, 
independentemente de seu vencimento. Os títulos classificados como “mantidos até o vencimento” e 
“disponíveis para venda” são apresentados no ativo circulante e realizável a longo prazo de acordo 
com seu vencimento. 

 
b. Empréstimos e recebíveis 

 
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros representados por crédito das operações de 
capitalização. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado e são avaliados 
para impairment (recuperação) a cada data de balanço. 

 
2.4.2 Mensuração 

 
O valor de mercado dos títulos é determinado com base nas seguintes fontes: 

 
a. Títulos públicos: com base no “preço unitário de mercado” informado pela Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA. 
b. Depósitos a prazo com garantia especial: valor de curva da aplicação, até o vencimento, por 

contar com garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC, até o limite de R$ 20 milhões e 
prazo de cinco anos. Cada aplicação tem registro específico junto à CETIP, com código 
apropriado e cópia do contrato da operação arquivado em meio eletrônico naquela clearing. 
A máxima perda esperada, em caso de “default” da instituição emissora, é três dias úteis (ou 
dias de “overnight”) até o reembolso da aplicação pelo FGC.  

c. Títulos da dívida agrária: não é calculado valor de mercado tendo em vista a impossibilidade 
de homogeneizar os resultados das transações desses títulos diante da sua baixa liquidez e, 
ainda, pela diversidade de datas de vencimento dos papéis, sendo usado para esse fim o valor 
de curva dos papéis, através de precificação segundo a taxa de aquisição. 
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d. Créditos securitizados: não é calculado valor de mercado em função das peculiaridades da 
carteira, sendo usado para esse fim o valor de curva dos papéis, cuja precificação é dada pela 
expectativa do reembolso das operações de créditos realizadas segundo as taxas de juros 
contratadas com os emissores dessas obrigações. 

e. Certificado de depósitos bancários, cédula de certificado bancário e letras financeiras: com 
base em modelo de precificação desenvolvido pelo custodiante, que considera fatores de 
risco incluindo o risco de crédito do emissor. 

 
2.4.3 Compensação de instrumentos financeiros 

 
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial 
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. 
 

2.4.4 Instrumentos financeiros derivativos 
 

Os derivativos são contabilizados pelo valor de mercado, dia-a-dia, segundo o valor de ajuste 
divulgado pela BMF&Bovespa, sempre em contrapartida a um ativo, com mesmo vencimento e, no 
limite, até o valor da posição do respectivo ativo. Somente são detidas posições, em derivativos, 
contrárias aos ativos, isto é, não existindo posições em derivativos sem o seu correspondente ativo-
base. 
 
Atualmente, devido à situação do mercado, a carteira da Companhia não possui instrumentos 
derivativos. No entanto, tais instrumentos podem vir a fazer parte da carteira da Companhia, caso a 
estratégia de gestão requeira esta decisão. 
 
2.5 Impairment 

 
2.5.1 Impairment de ativos financeiros 

 
A Companhia avalia no final de cada período do relatório se há evidência objetiva de que o ativo 
financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos 
financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência 
objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento 
inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos 
fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser 
estimado de maneira confiável pela Administração. 

 
a. Ativos registrados ao custo amortizado   

 
Os critérios utilizados para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment 
incluem: 

 
���� Dificuldade financeira relevante do emitente ou tomador; 
���� Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal; 
���� Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira; 
���� O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades 

financeiras; ou 
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���� Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa 
estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial 
daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos 
financeiros individuais na carteira. 

 
b. Ativos classificados como disponível para venda 

 
No caso de investimentos em instrumentos de capital, é analisado se existe uma queda acentuada 
e/ou constante no valor de mercado do ativo em relação ao seu valor de aquisição, de acordo com 
parâmetros estabelecidos pela Administração. Em caso positivo, a perda esperada é reclassificada do 
patrimônio líquido para o resultado do período. Os valores reconhecidos como perda de 
instrumentos de capital não são revertidos em períodos subsequentes. 
 
Para os instrumentos de dívida, é analisado se existe um risco de default do emissor. Em caso 
positivo a perda esperada é registrada no resultado do período, podendo esta ser revertida, caso seja 
verificado um aumento no valor do ativo e que esse fato possa ser relacionado a eventos posteriores 
ao reconhecimento da perda. 

 
2.5.2 Impairment de ativos não financeiros 

 
Os ativos, substancialmente compostos pelos gastos com software, que estão sujeitos à amortização 
são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias 
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida, 
quando aplicável, pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este 
último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em 
uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os 
quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). 
Os ativos não financeiros, que tenham sofrido impairment, são revisados para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação do relatório. 

 
2.6 Provisões técnicas 

 
As Provisões Técnicas são constituídas em consonância com as determinações e os critérios 
estabelecidos na Resolução CNSP Nº 162/06 e devem ser realizadas, anualmente, avaliações 
atuariais das carteiras com o objetivo de se atestar a adequação das provisões, nos termos da 
Resolução CNSP Nº 135/05, e seguindo os parâmetros mínimos estabelecidos na Resolução CNSP 
Nº 272/04.  
 
Provisão Matemática para Resgates é constituída por um percentual aplicado sobre os valores 
recebidos dos subscritores, sendo atualizada mensalmente, nas datas de aniversário dos respectivos 
títulos, pela Taxa de Remuneração Básica aplicada às cadernetas de poupança e capitalizada de 
acordo com a taxa de juros também vinculada às cadernetas de poupança. Esses parâmetros estão 
relacionados nas notas técnicas e nas condições gerais de cada produto. 
 
A Provisão para Resgates contempla as transferências da Provisão Matemática para Resgates e é 
subdividida em: 
 

• Provisão de Resgates Antecipados: títulos cancelados após o prazo de suspensão ou em 
função de evento gerador de resgate; 
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• Provisão de Resgates Vencidos: títulos vencidos. 
 
A Provisão para Sorteios a Realizar é constituída segundo percentual definido em Nota Técnica 
para cada plano. Nos planos do tipo Pagamento Único essa Provisão é calculada pelo método de 
“risco” com remuneração de 0,5% de juros ao mês. 
 
A Provisão de Sorteios a Pagar é constituída para todos os títulos já sorteados e ainda não pagos 
cujo gerador é a efetiva realização do sorteio. 
 
Constituímos a Provisão de Contingência conforme metodologia apresentada em nota técnica 
atuarial e equivale a verificar qual a provisão necessária para que os sorteios volumosos, capazes de 
“virar” a provisão de sorteios a realizar, tenham baixíssima probabilidade de ocorrer (nível abaixo 
de 1%). Para essa funcionalidade, utilizamos o método de excedentes de Gumbel. 
 
Conforme disposto em nota técnica atuarial, verificamos a necessidade de constituição da Provisão 
Administrativa, analisando a hipótese da Companhia encerrar as suas atividades de 
comercialização, permanecendo com as atividades de administração dos contratos em estoque de 
sua carteira até o término de todos os contratos. 

 
2.6.1 Tábuas 

 
No quadro abaixo apresentamos o conjunto das tábuas, taxas de carregamento e taxa de juros dos 
principais produtos comercializados pela Companhia: 
 
Produto Tábua Taxas de carregamento Taxas de juros 

CaixaCap Sonho Azul 
Pagamento 

Mensal 

. 1º ao 3º pagamentos: 84,2857% 

. 4º ao 10º pagamentos: 24,2857% 

. 11º ao 60º pagamentos: 0,8657% 
6% 

SuperXcap 
Pagamento 

Mensal 

. 1º pagamento: 83,8302% 

. 2º ao 3º pagamentos: 85,3814% 

. 4º ao 13º pagamentos: 25,3814% 

. 14º ao 60º pagamentos: 0,2719% 

6% 

Caixacap Fortuna 
Pagamento 

Único 
5,55% 6% 

É Gol! 
Pagamento 

Único 
40,68% 1% 

Caixacap Sucesso 
Pagamento 

Único 
12,08% 6% 

 
2.7 Ativos e passivos circulantes e não circulantes 

 
Os ativos são demonstrados pelos valores de realização, incluindo os rendimentos auferidos e 
provisão para perdas, quando aplicável. Os passivos são demonstrados por valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias 
incorridos. 

 
2.8 Outras provisões, ativos e passivos contingentes 

 

A Companhia reconhece uma provisão somente quando existe uma obrigação presente (legal ou de 
responsabilidade social) como resultado de um evento passado, quando é provável que o pagamento 
de recursos deverá ser requerido para liquidar a obrigação e quando a estimativa pode ser feita de 
forma confiável para a provisão. Quando alguma destas características não é atendida a Companhia 
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não reconhece uma provisão. As provisões são ajustadas a valor presente quando o efeito do 
desconto a valor presente é material. 
 
A Companhia constitui provisões para fazer face a desembolsos futuros que possam decorrer de 
ações judiciais em curso, de natureza cível, fiscal e trabalhista. As provisões são constituídas  a 
partir de uma análise individualizada, efetuada pelos assessores jurídicos da Companhia, dos 
processos judiciais em curso e das perspectivas de resultado desfavorável implicando um 
desembolso futuro. Os tributos, cuja exigibilidade está sendo questionada na esfera judicial, são 
registrados levando-se em consideração o conceito de “obrigação legal”. As obrigações legais 
(fiscais e previdenciárias) decorrem de processos judiciais relacionados a obrigações tributárias, 
cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade que, independentemente da 
avaliação acerca da probabilidade de êxito, têm seus montantes reconhecidos integralmente nas 
demonstrações financeiras e são atualizadas monetariamente de acordo com a legislação fiscal (taxa 
SELIC). 
 
2.9 Imobilizado e intangível 

 
O imobilizado é contabilizado ao custo de aquisição e as depreciações são calculadas pelo método 
linear, com base na vida útil estimada dos bens. As taxas de depreciação utilizadas pela Companhia 
são: i) móveis, máquinas e demais equipamentos – 10% a.a.; ii) equipamentos de informática e 
veículos – 20% a.a..  
 
O intangível refere-se a gastos em desenvolvimento de sistemas informatizados, a serem 
amortizados a partir da data de sua utilização. A taxa de amortização utilizada pelo grupo é de 20% 
a.a.. 
 
2.10 Apuração do resultado 

 
As receitas decorrentes da venda de títulos de capitalização e os respectivos custos apropriados por 
meio da constituição de provisões técnicas são registrados no resultado da Companhia quando do 
efetivo recebimento.  
 
Em relação aos títulos de pagamento único (PU), conforme previsto no inciso II, parágrafo 3º, art. 
8º do anexo I à Circular SUSEP nº 430/2012, a Companhia mantém o reconhecimento de suas 
correspondentes receitas de forma integral no mês de sua emissão. 
 

As participações nos lucros devidas aos empregados sobre o resultado são contabilizadas com base 
em estimativas e ajustadas quando do efetivo pagamento. As demais receitas e despesas são 
reconhecidas de acordo com o regime de competência. 

 
2.11 Provisão para imposto de renda e contribuição social 

 
A provisão para imposto de renda é constituída com base nos rendimentos tributáveis do período, à 
alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre a parcela do lucro tributável que exceder R$ 
240, que inclui as futuras opções para aplicações em incentivos fiscais. A contribuição social sobre 
o lucro foi calculada à alíquota de 15%, conforme Lei 11.727/2008. O imposto de renda e a 
contribuição social diferidos foram constituídos com base nas alíquotas vigentes, para as adições e 
exclusões cuja dedutibilidade ou tributação ocorrerá em exercícios futuros. As antecipações de 
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imposto de renda e a contribuição social que foram pagas no decorrer do período são registradas no 
passivo circulante, de forma redutora das provisões constituídas. 

 
3. Estimativas e julgamentos contábeis 
 

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para 
as circunstâncias. 
 
3.1 Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de provisões para contingências 

fiscais, cíveis e trabalhistas 
 

A Companhia é parte em processos judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis em aberto na data de 
preparação das demonstrações financeiras. O processo utilizado pela Administração para a 
contabilização e construção das estimativas contábeis leva em consideração a assessoria jurídica de 
especialistas na área e a evolução dos processos e status (ou instância) de julgamento de cada caso 
específico. Além disso, a Companhia utiliza seu melhor julgamento sobre estes casos, informações 
históricas de perdas em que existe alto grau de julgamento aplicado para a constituição destas 
provisões segundo o CPC 25. 

 
3.2 Estimativas utilizadas para cálculo de impairment de ativos financeiros 

 
A Companhia segue as orientações do CPC 38 para determinar quando um ativo financeiro 
disponível para venda está impaired. Essa determinação requer um julgamento significativo. Para 
esse julgamento, a Companhia avalia, entre outros fatores, a duração e a proporção na qual o valor 
justo de um investimento é menor que seu custo, a saúde financeira e perspectivas do negócio de 
curto prazo para a investida, incluindo fatores como: desempenho do setor e do segmento e fluxo de 
caixa operacional e financeiro. 

 
3.3 Valor justo de derivativos e outros instrumentos financeiros 

 
É o valor de ajuste diário informado pela BMF&Bovespa, divulgado ao mercado após a finalização 
dos pregões do dia. Não existem outros instrumentos derivativos nas posições detidas pela 
Companhia, exceto os derivativos de juros, referenciados aos DI - depósitos interfinanceiros, 
transacionados em bolsa. 

 
4. Gestão de risco 
 

A estrutura do Processo de Gerenciamento de Riscos da Companhia permite que os riscos de 
Liquidez, Mercado e Operacional sejam efetivamente identificados, avaliados, monitorados, 
controlados e mitigados de modo unificado. O gerenciamento de todos os riscos inerentes às 
atividades de modo integrado é abordado, dentro de um processo, apoiado em uma estrutura de 
Controles Internos e Compliance (no que tange a regulamentos, normas e políticas internas). Essa 
abordagem proporciona o aprimoramento contínuo dos modelos de gestão de riscos e minimiza a 
existência de lacunas que comprometam sua correta identificação e mensuração. 
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4.1 Risco de liquidez 
 
Risco de liquidez é o risco associado à deficiência de fundos, decorrentes de dificuldade de se obter 
recursos, impossibilitando fazer face aos compromissos assumidos em decorrência de gestão 
insatisfatória. Forte posição de liquidez é mantida através de Política de Gerenciamento de Liquidez 
para manter recursos financeiros suficientes para cumprir suas obrigações à medida que estas 
atinjam seu vencimento.  
 
O risco de liquidez da Companhia está restrito às carteiras onde as posições “mantidas até o 
vencimento” são significativas. Na Companhia o foco é direcionar os recursos para a marcação 
“disponível para venda”, mitigando esse risco de curto prazo e eliminando-o a partir de 2014, 
conforme expresso na tabela a seguir: 
 

        30/06/2012 

Descrição  Passivo  Ativo  

     Provisão/Reservas 
 

                    2.111.872  
 

                    2.111.872  

     
Patrimônio Líquido 

 
                       595.018  

 
                       595.018  

     Total 
 

                    2.706.890  
 

                    2.706.890  

 
Apesar da duração dos ativos ser menor que a dos passivos, o risco de liquidez é mitigado pela 
possibilidade de reaplicação em títulos mais longos no momento de recebimento dos cupons de 
juros e no vencimento dos ativos. 

 
4.2 Risco de mercado 

 
4.2.1 Gerenciamento de risco de mercado 

 
Define-se como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas por oscilação de preços e 
taxas em função dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e passiva de 
uma instituição. O gerenciamento de risco de mercado consiste em mensurar, acompanhar e 
controlar a exposição das operações financeiras da Companhia de acordo com um conjunto de 
práticas compatíveis com a natureza de suas operações, a complexidade dos produtos e as 
dimensões de exposição ao risco. Entre os riscos inerentes à Companhia destacam-se: risco de taxa 
de juros, risco de preço de ações, risco de derivativo, risco de exposições e o risco de liquidez. 

 
4.2.2 Controle de risco de mercado  

 
A metodologia utilizada pela Companhia para medir a exposição aos riscos de mercado é o Value-
at-risk (VaR), o qual demonstra a perda máxima da carteira em um dado espaço de tempo, 
considerando-se um determinado nível de confiança. Os parâmetros são definidos pela SUSEP, e os 
limites definidos pela Administração de forma conservadora. Dentre as informações utilizadas para 
o cálculo do VaR, como o histórico das cotações dos preços e o comportamento passado da estrutura 
de juros, não são contempladas variáveis exógenas para efeito das projeções dos cenários, tais como: 
catástrofes naturais, crises econômicas externas ou choques de preços dos ativos.  
 
Para realização dos cálculos o custodiante utiliza-se dos seguintes parâmetros:  
 

� Modelo não-paramétrico; 
� Intervalo de confiança de 99%; 
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� Horizonte temporal de um dia; e 
� Volatilidade sob o critério EWMA. 

 
O Value at Risk da carteira de investimentos da Companhia em 30 de junho de 2012 é de R$ 25.054. 
 
O valor acima representa a perda máxima das aplicações financeiras da Companhia para o horizonte 
de tempo de um dia e intervalo de confiança de 99%. 
 

4.2.3 Atribuições relacionadas ao cálculo e monitoramento de risco 
 

Cabe ao custodiante dos ativos:  
 

� Definir as políticas e metodologias de precificação, de gestão de risco de mercado e de 
medição de performance para os Fundos e Carteiras dos Clientes; 

� Fornecer os preços e taxas de operações marcadas a mercado dos Fundos, conforme regras 
pré-estabelecidas; 

� Produzir os relatórios de risco de mercado da Companhia, diários (simplificados) e mensais 
(completo), contendo informações sobre o nível de exposição dos fundos de investimentos e 
carteiras consolidadas em relação a diversos fatores de risco (VaR) e de análise de perdas e 
ganhos (Stress Analysis); e 

� Verificar o atendimento à legislação vigente e aos mandatos estabelecidos pela Companhia. 
 
Cabe à Área de Controle de Risco da Companhia:  
 

� Avaliar e definir os limites de investimentos para cada categoria (títulos públicos, títulos 
privados, ações); 

� Acompanhar diariamente os limites de cada Fundo, se certificando do seu enquadramento; 
� Informar aos Gestores, os limites de alocação por ativo e os limites de VaR; 
� Solicitar aos Gestores, em caso de desenquadramento, o reenquadramento dos fundos;  
� Atualizar os limites de risco semestralmente ou em caso de mudança da taxa SELIC; e 
� Informar mensalmente o VaR dos ativos à SUSEP. 

 
4.3 Risco de crédito 

 
Risco de crédito é a possibilidade da contraparte de uma operação financeira não desejar cumprir ou 
sofrer alteração na capacidade de honrar suas obrigações contratuais, podendo gerar assim alguma 
perda para a Companhia.  
 
A tabela abaixo demonstra a exposição máxima ao risco de crédito antes de qualquer garantia ou 
outras intensificações de crédito em instrumentos financeiros (exceto derivativos, que encontra-se 
descrita na Nota 5.3): 
 

              30/06/2012 
 

        31/12/2011 

Composição dos ativos BB+ 
 

Sem Rating 
 

Total 
 

BB+ 
 

Sem Rating 
 

Total 

Caixa e equivalente de caixa 
 

              -   
 

         9.738  
 

         9.738  
 

              -   
 

            346  
 

            346  

Valor justo por meio do resultado         37.222          36.690          73.912        350.857          47.291        398.148  

Fundos de investimento               -   
 

       33.024  
 

       33.024  
 

              -   
 

       44.065  
 

       44.065  

Letras financeiras do tesouro          9.446  
 

              -   
 

         9.446  
 

       63.858  
 

              -   
 

       63.858  
Letras do tesouro nacional        27.776  

 
              -   

 
       27.776  

 
     187.055  

 
              -   

 
     187.055  

Notas do tesouro nacional               -   
 

              -   
 

              -   
 

       99.944  
 

              -   
 

       99.944  

Outros 
 

              -   
 

         3.666  
 

         3.666  
 

              -   
 

         3.226  
 

         3.226  
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Disponíveis para venda   1.484.429                 -      1.484.429        921.715                 -         921.715  

Letras do tesouro nacional      130.127  
 

              -   
 

     130.127  
 

     100.382  
 

              -   
 

     100.382  
Notas do tesouro nacional   1.354.302  

 
              -   

 
  1.354.302  

 
     821.333  

 
              -   

 
     821.333  

Mantidos até o vencimento   1.125.729        111.853     1.237.582     1.331.930          81.496     1.413.426  

Notas do tesouro nacional   1.124.949  
 

              -   
 

  1.124.949  
 

  1.331.201  
 

              -   
 

  1.331.201  

Créditos bancários - CDB/CCB               -   
 

       85.897  
 

       85.897  
 

              -   
 

       81.496  
 

       81.496  

Letras financeiras               -   
 

       25.956  
 

       25.956  
 

              -   
 

              -   
 

              -   
Outros 

 
            780  

 
              -   

 
            780  

 
            729  

 
              -   

 
            729  

Títulos e créditos a receber               -           11.533          11.533                 -           13.013          13.013  

Exposição máxima ao risco de crédito   2.647.380        169.814     2.817.194     2.604.502        142.146     2.746.648  

 
5. Instrumentos financeiros 
 

5.1 Resumo da classificação das aplicações 
 

Os títulos que compõem as carteiras dos fundos de investimentos exclusivos estão sendo 
apresentados, em conjunto com os títulos de propriedade direta da Companhia.  Os valores a 
receber, a pagar e de tesouraria desses fundos estão apresentados em outros valores. 
 

   30/06/2012   31/12/2011     30/06/2012 

 
Valor de 
Mercado 

Valor do 
Custo 

Atualizado 
 

Valor de 
Mercado 

Valor do 
Custo 

Atualizado 
 

Sem 
Vencimento Até 01 ano Entre 01 e 

05 anos 
Acima de 

05 anos 

Títulos para negociação           
 Fundos de investimento        33.024        33.024  

 
      44.065        44.065  

 
      33.024               -                -                -   

 Letras financeiras do tesouro          9.446          9.405  
 

      63.858        63.846  
 

             -                -                -           9.446  

 Letras do tesouro nacional        27.776        27.776  
 

    187.055      186.966  
 

             -         27.776               -                -   

 Notas do tesouro nacional                -                 -   
 

      99.944        93.313  
 

             -                -                -                -   

 Outros valores          3.666          3.666  
 

        3.226          3.230  
 

         (301)         3.967               -                 -    

 Total Global        73.912        73.871       398.148      391.420         32.723        31.743               -           9.446  

           
Disponível para venda 

          
 Letras do tesouro nacional      130.127      121.138  

 
    100.382        96.451  

 
             -                -       130.127               -   

 Notas do tesouro nacional   1.354.302   1.268.945  
 

    821.333      790.589  
 

             -                -       361.320      992.982  

 Total Global   1.484.429   1.390.083       921.715      887.040                -                -       491.447      992.982  

           
Mantidos até o vencimento 

          
 Notas do tesouro nacional   1.124.949   1.035.984  

 
 1.331.201   1.278.851  

 
             -       249.192      786.792               -   

 Créditos bancários - CDB/CCB        85.897        85.867  
 

      81.496        81.539  
 

             -         41.277        44.590               -   

 Letras financeiras          25.956        25.918  
 

              -                 -   
 

             -                -           5.187        20.731  
 Outros valores             780             780  

 
           729             729  

 
             -               222             558               -    

 Total Global   1.237.582   1.148.549  
 

 1.413.426   1.361.119  
 

             -       290.691      837.127        20.731  

           
Total em 30/06/2012  2.706.890          
Total em 31/12/2011  2.680.982          

 
5.2 Estimativa do valor justo 

 

A tabela abaixo apresenta a análise do método de valorização de ativos financeiros trazidos ao valor 
justo. Os valores de referência foram definidos como se segue: 
 

� Nível 1 - títulos com cotação em mercado ativo; 
 

� Nível 2 - títulos não cotados nos mercados abrangidos no "Nível 1" mas que cuja precificação 
é direta ou indiretamente observável; e 
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� Nível 3 - títulos que não possuem seu custo determinado com base em um mercado 
observável. 

 
  

        30/06/2012 

Descrição 
 

Nível 1 
 

Nível 2 
 

Total 

   
      

Títulos disponíveis para venda 
 

    1.484.429  
 

                 -   
 

    1.484.429  

Títulos a valor justo através do resultado (para negociação) 
 

         69.945  
 

           3.967  
 

         73.912  

Títulos mantidos até o vencimento 
 

    1.150.904  
 

         86.678  
 

    1.237.582  

Total 
 

    2.705.278  
 

         90.645  
 

    2.795.923  

 
  

        31/12/2011 

Descrição   Nível 1    Nível 2    Total  

         
Títulos disponíveis para venda 

 
       921.715  

 
                 -   

 
       921.715  

Títulos a valor justo através do resultado (para negociação) 
 

       394.380  
 

           3.768  
 

       398.148  
Títulos mantidos até o vencimento 

 
    1.331.201  

 
         82.225  

 
    1.413.426  

Total 
 

    2.647.296  
 

         85.993  
 

    2.733.289  

 
5.3 Instrumentos financeiros derivativos 

 

A política de utilização de instrumentos financeiros derivativos, contratados através dos fundos de 
investimentos exclusivos, visa à proteção dos ativos contra os riscos de mercado relacionados à 
flutuação das taxas de juros e observando-se os limites estabelecidos na regulamentação vigente. As 
operações objetivam a compensação de eventuais perdas que podem ser geradas por títulos públicos 
com juros prefixados em cenário de alta de juros. 
 
A estratégia de gerenciamento dos riscos, num cenário de alta dos juros, está baseada na 
transformação de taxas prefixadas em taxas pós-fixadas. Com essa finalidade, são realizadas  
operações de compra de contratos de DI no mercado futuro.  
 
O risco associado a essa estratégia se limita ao risco de crédito da contraparte, mitigado por depósito 
de margens em garantia, junto à BMF&Bovespa pelos detentores das posições em derivativos. 
 
O controle das posições em derivativos é feito pelo custodiante e, internamente, pelo officer de risco, 
não subordinado diretamente à gestão de ativos, garantindo-se a independência no acompanhamento 
dos riscos.  
 
Os valores dos instrumentos financeiros derivativos são apurados de acordo com a cotação de 
mercado e estão reconhecidas nas demonstrações financeiras conforme quadros abaixo: 

 
     

Vencimento 

 
30/06/2012 31/12/2011 

 
Até 01 ano Entre 01 e 05 anos 

DI - Compromissos / Compra      
  Valor de referência                     -                99.641  

 
                    -                       -   

  Valor justo                     -                99.641  
 

                    -                       -   
  Resultado acumulado              (2.412)              (1.332) 

 
                  (17)              (2.395) 

 
As perdas incorridas nas operações acima foram compensadas por ganhos no ativo-base de mesmo 
vencimento. 
 
5.4 Analise de sensibilidade 

 
5.4.1 Carteira de ativos 
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O método utilizado para a análise de sensibilidade dos ativos da Companhia é o de Stress Testing, o 
qual é feito apenas para as classificações em disponível para venda (AFS) e valor justo através do 
resultado (MtM). Nos exercícios de estresse diário, são calculados os resultados do VaR das carteiras 
da empresa utilizando-se diferentes cenários de estresse divulgados pela BMF&Bovespa.  
 
Dentre os cenários da BMF&Bovespa, são utilizados: 
 
• 3 cenários de alta da estrutura a termo de taxas de juro -Taxa prefixada 

• 3 cenários de baixa da estrutura a termo de taxas de juro -Taxa prefixada 
• 1 cenário de alta da estrutura a termo de taxas de juro - Cupom cambial de dólar  

• 1 cenário de baixa da estrutura a termo de taxas de juro - Cupom cambial de dólar  
 

Além disso, são calculados os impactos nas carteiras baseados em mais três cenários gerados 
seguindo as instruções da Gerência de Investimentos. Estes cenários contemplam variações no 
câmbio; índice Bovespa; curva de inflação e curva de juros. 

 
6. Títulos e créditos a receber 
 

6.1 Composição 
 

                  30/06/2012 

   Contribuição Social  
 

 Imposto de Renda  
 

Outros Tributos 
 Total 

   Curto Prazo   Longo Prazo    Curto Prazo   Longo Prazo    Curto Prazo   
 Antecipações            2.330                   -  

 
           8.608                   -   

 
                       -   

 
            10.938  

 A compensar                   -                    -   
 

           2.514                   -   
 

                    628  
 

              3.142  

 Adições temporárias            3.147             8.396  
 

           5.246           13.992  
 

                       -   
 

            30.781  

 Total dos créditos tributários             5.477             8.396  
 

         16.368           13.992  
 

                    628  
 

            44.861  

  
        

  

  
            31/12/2011 

    Contribuição Social     Imposto de Renda   Outros Tributos  
Total 

    Curto Prazo  
  Longo 

Prazo     Curto Prazo  
  Longo 

Prazo     Curto Prazo   
 Antecipações            5.068                   -   

 
         18.714                   -   

 
                       -   

 
            23.782  

 A compensar                   -                    -   
 

           2.514                   -   
 

                    627  
 

              3.141  

 Adições temporárias            3.206             7.521  
 

           5.343           12.535  
 

                       -   
 

            28.605  

 Total dos créditos tributários             8.274             7.521            26.571           12.535                       627               55.528  

 
O registro dos créditos tributários em curto e longo prazo seguiu a respectiva classificação contábil 
que originou o crédito. 

 
6.2 Expectativa de efetiva realização 

 
Ano de 
Realização  

 Diferenças Temporárias  A Compensar  Antecipações 

 Valor %  Valor %  Valor % 

2012 
 

          7.266  24% 
 

          3.142  100% 
 

        10.938  100% 
2013 

 
          1.169  4% 

 
                -   0% 

 
                -   0% 

2014 
 

        21.703  71% 
 

                -   0% 
 

                -   0% 

2015 
 

               49  0% 
 

                -   0% 
 

                -   0% 

2016 
 

               14  0% 
 

                -   0% 
 

                -   0% 
2017 a 2019 

 
               88  0% 

 
                -   0% 

 
                -   0% 

2020 a 2022 
 

             492  2% 
 

                -   0% 
 

                -   0% 

Total          30.781  100%            3.142  100%          10.938  100% 
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6.3 Movimentação dos créditos tributários sobre adições temporárias 

 
    30/06/2012 

   Contribuição Social   Imposto de Renda  

 Saldo inicial  de Créditos Tributários                           10.727                           17.878  
 Constituições sobre diferenças temporárias                                964                             1.606  

 Realização sobre diferenças temporárias                              (148)                             (246) 

Saldo Atual  dos Créditos Tributários                           11.543                           19.238  

 Efeito no resultado das constituições e realizações                                 816                             1.360  

 
Os créditos tributários originam-se, substancialmente, de provisões para contingências e provisões 
para ajuste dos ativos ao valor provável de realização (provisões para riscos de créditos e provisões 
para desvalorização). 

 
7. Detalhamento dos principais grupos de contas a pagar 
 

7.1 Obrigações a pagar 
 

A composição de obrigações a pagar, é a seguinte: 
 
 30/06/2012  31/12/2011 

Fornecedores                    530                       622  
Dividendos               20.578  

 
              31.439  

Honorários e remunerações a Pagar                    257  
 

                   672  

Caixa Seguradora                 3.302  
 

                3.302  

Outras obrigações a pagar                    333                       310  

Total               25.000                 36.345  

 
7.2 Impostos e contribuições 

 
Os impostos e contribuições são compostos integralmente por IRPJ e CSLL a recolher. 

  
7.3 Outras contas a pagar 

 
A composição de outras contas a pagar, é a seguinte: 

 
 30/06/2012  31/12/2011 
Eventos Subsequentes                 1.737  

 
                1.917  

Publicação de Balanços                      74  
 

                   130  

Banco de Horas (RH)                      76  
 

                     57  

Publicidade e Propaganda                 3.971  
 

                4.000  
Arrendamento de Balcão                 4.649  

 
                5.455  

Confecção de Títulos                 1.800  
 

                1.800  

Outras Obrigações a Pagar                 3.666  
 

                2.742  

Total               15.973                 16.101  

 
7.4 Tributos diferidos 

 
São representados integralmente pela provisão dos tributos incidentes sobre os ajustes de títulos e 
valores mobiliários, com a contrapartida contabilizada diretamente no patrimônio líquido. 
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8. Depósitos de terceiros 
 

A composição da conta de depósitos de terceiros, por data de pendência, é a seguinte: 
 

     30/06/2012      31/12/2011 

 
Depósito de 

terceiros  
Outros 

depósitos  
Total 

 
Depósito de 

terceiros  
Outros 

depósitos  
Total 

De 1 a 30 dias              1.026  
 

             1.087  
 

             2.113  
 

             1.407  
 

                  -   
 

             1.407  

De 31 a 60 dias                   92  
 

                  -   
 

                  92  
 

                146  
 

                  17  
 

                163  
De 61 a 120 dias                 164  

 
                  -   

 
                164  

 
                169  

 
                341  

 
                510  

De 121 a 180 dias                 130  
 

                  -   
 

                130  
 

                184  
 

                    8  
 

                192  

De 181 a 365 dias                 294  
 

                  -   
 

                294  
 

                235  
 

                  14  
 

                249  

Acima de 365 dias              1.013  
 

                  -   
 

             1.013  
 

                987  
 

                296  
 

             1.283  

Total              2.719  
 

             1.087  
 

             3.806  
 

             3.128  
 

                676  
 

             3.804  

 
9. Depósitos judiciais e fiscais, passivos contingentes e obrigações fiscais 
 

 Depósitos judiciais  Contingências passivas 

 
30/06/2012 

 
31/12/2011 

 
30/06/2012 

 
31/12/2011 

Ações judiciais cíveis                   67  
 

                  57  
 

             1.382  
 

             1.257  

Ações judiciais trabalhistas                     1  
 

                   -   
 

                   -   
 

                   -   

Ações judiciais fiscais              1.898  
 

             1.898  
 

                  32  
 

                  31  

Obrigações legais - fiscal          109.056  
 

           90.768  
 

         116.392  
 

         102.149  

Total          111.022              92.723            117.806            103.437  

 
As contingências cíveis referem-se, basicamente, a: (i) questões relativas a sorteios e; (ii) questões 
relativas ao valor de resgates e devoluções. 

 
As contingências fiscais referem-se a processos judiciais e/ou administrativos ligados a 
questionamentos e autuações de tributos federais e municipais e estão compostos principalmente 
de: i) autos de infração de possíveis débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; ii) auto de infração 
referente a débitos previdenciários. 
 
As discussões judiciais envolvendo obrigações legais são integralmente provisionadas e 
depositadas judicialmente independentemente da avaliação quanto à probabilidade de perda e 
referem-se, basicamente, a discussões de: (i) alargamento da base de tributação do PIS e COFINS; 
(ii) aumento da alíquota da CSLL. 

 
9.1 Segregação em função da probabilidade de perda 

 
 

            30/06/2012 

 
Remota 

 
Possível 

 
Provável 

 
Total 

Cíveis              1.054  
 

             4.351  
 

             1.382  
 

             6.787  

Fiscais                    -   
 

           30.034  
 

                  32  
 

           30.066  

              1.054              34.385                1.414              36.853  

 
             31/12/2011 

  Remota    Possível    Provável    Total  

Cíveis              2.411  
 

             3.963  
 

             1.257  
 

             7.631  
Fiscais                    -   

 
           30.034  

 
                  31  

 
           30.065  

 
             2.411  

 
           33.997  

 
             1.288  

 
           37.696  
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9.2 Movimentação das contingências relevantes 
 

 Saldo  Adições  Saldo 

 31/12/2011   30/06/2012 

Ações judiciais fiscais                   31   
                    1  

                   32  
Obrigações legais - fiscal          102.149  

 
           14.243  

 
         116.392  

 
10. Provisões técnicas 
 

10.1 Abertura e movimentação das provisões técnicas 
 

  
Prov. Mat. 

para 
resgates 

Prov. para 
resgates a 

pagar 

Total das 
prov. para 

resgates 

Prov. Mat. 
para 

sorteios 

Prov. para 
sorteios a 

pagar 

Total das 
Prov. para 

sorteios 

Outras 
Provisões  

Saldos em 31/12/2011   1.812.580       359.065    2.171.645         42.906           7.635         50.541         17.603  

Constituição de provisão      490.502                -        490.502         35.305         40.490         75.795         84.914  

Cancelamento de títulos ou reversão de provisão        (3.679)               -          (3.679)      (32.099)               -        (32.099)      (87.288) 

Encargos financeiros sobre provisões        57.170              409         57.579              880              393           1.273                -   
Solicitações de resgates antecipados    (210.582)      205.136         (5.446)               -                 -                 -                 -   

Prescrição de títulos               -          (6.476)        (6.476)               -                 -                 -                 -   

Vencimento de títulos    (307.784)      307.782                (2)               -                 -                 -                 -   

Reativação de títulos             865            (877)             (12)               -                 -                 -                 -   
Revenda de títulos               -        (27.601)      (27.601)               -                 -                 -                 -   

Pagamentos efetuados               -      (453.738)    (453.738)               -        (42.061)      (42.061)               -   

Outras movimentações de provisões               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

Saldos em 30/06/2012   1.839.072       383.700    2.222.772         46.992           6.457         53.449         15.229  

 
10.2 Garantia das provisões técnicas 

 
 30/06/2012  31/12/2011 

Títulos da dívida pública             1.484.428  
 

               609.893  
Letra Financeira                  25.918  

 
                        -   

Quotas de outros fundos financeiros                781.104  
 

            1.629.896  

Total             2.291.450               2.239.789  

 
11. Patrimônio líquido 
 

11.1 Capital social 
 

O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 8.000 ações ordinárias 
nominativas sem valor nominal. 

 
11.2 Reservas de lucros 

 
a. Reserva legal - é constituída em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e o 

Estatuto, na base de 5% do lucro líquido de cada exercício até atingir 20% do capital. O 
saldo em 30 de junho de 2012 e 31 de dezembro de 2011 era de R$ 30.000. 

 
b. Reserva de retenção de lucros - é constituída com o saldo remanescente do lucro líquido 

do exercício após considerar o dividendo mínimo e a reserva legal. A Assembleia Geral 
Ordinária pode deliberar sobre a utilização desta reserva para futuro aumento de capital, 
reinvestimento nas operações da Companhia ou para distribuição complementar de 
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dividendos. O saldo em 30 de junho de 2012 era de R$ 50.029 (31 de dezembro de 2011 – 
R$ 144.348). 

 
11.3 Dividendos 

 
Aos acionistas, é assegurado um dividendo mínimo obrigatório, previsto no estatuto, de 25% sobre 
o lucro líquido, sendo que esses valores não são atualizados monetariamente, cujos montantes 
provisionados estão demonstrados abaixo: 
 
 

30/06/2012  30/06/2011 

  Lucro líquido do período              82.311  
 

             69.892  
  (-)  Reserva Legal                       -   

 
              (3.495) 

Base de cálculo de dividendos              82.311  
 

             66.397  

  Dividendo mínimo - 25%              20.578  
 

             16.599  

Total provisionado de dividendos propostos              20.578                16.599  

 
12. Transações com partes relacionadas 
 

A Administração identificou como partes relacionadas à Companhia: Caixa Seguros Participações 
Securitárias Ltda. (Controladora direta), Caixa Seguros Holding S.A. (Controladora indireta), CNP 
Assurance (Controladora indireta), Caixa Participações S.A. (Acionista da Caixa Seguros Holding 
S.A.), Caixa Econômica Federal (Controladora da Caixa Participações S.A.), as demais empresas 
identificadas são Controladas de sua Controladora direta ou indireta, seus administradores, 
conselheiros e demais membros considerados como “pessoal-chave” da administração e seus 
familiares, conforme definições contidas no CPC 05. 

 
Os saldos relativos às operações realizadas com partes relacionadas podem ser demonstrados como 
segue: 
 

   
30/06/2012 

 
31/12/2011 30/06/2011 

 Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)  Ativos (Passivos) Receitas (Despesas) 

Disponibilidades 
         

  Caixa Econômica Federal (i)        9.583              -               -               -   
 

          207              -               -               -   

Dividendos          
  Sul América Capitalização  (acionista)             -        (5.042)             -               -   

 
            -        (7.703)             -               -   

  Icatu Capitalização (acionista)             -        (5.042)             -               -   
 

            -        (7.703)             -               -   

  Caixa Seguros Participações Securitárias (controladora)           (10.494)             -               -   
 

            -      (16.034)             -               -   

Contribuições para plano de previdência privada         
   Caixa Vida e Previdência  (i)             -               -               -             (47) 

 
            -               -               -             (48) 

Contribuições para plano de saúde 
        

   Caixa Seguros Saúde  (i)             -               -               -    (242) 
 

            -               -               -   - 

Prestação de serviços e reembolsos (ii)          
   Caixa Seguradora S.A. (i)           769       (1.544)             -        (9.263) 

 
            -        (1.544)             -        (9.263) 

   Caixa Econômica Federal        7.824       (3.745)             -      (18.481) 
 

            -        (4.276)             -      (24.770) 

Títulos de capitalização          
   Caixa Seguradora S.A.             -      (10.072)        7.571       (5.381) 

 
     (8.471)             -               -          3.556  

   Caixa Vida e Previdência S.A.               -               -               -               17  
 

          (40)             -               -               -   

Aluguel 
         

   Caixa Seguradora S.A.             -               -               -           (119) 
 

            -               -               -           (119) 

Operações de seguros          
   Caixa Seguradora S.A.             -               -               -               (4) 

 
            -               -               -               (4) 

Remuneração do pessoal chave da administração 
        

   Remuneração  e benefícios de curto prazo             -               -               -           (541) 
 

            -               -               -           (759) 
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(i) Referem-se a empresas com participação indireta ou com controle comum. 
(ii)  Compreendem as despesas relativas ao apoio administrativo prestado pela Caixa Seguradora. 

Inclui, também, despesas comerciais, que abrangem a remuneração decorrente do uso do 
balcão, e a prestação de serviços pela Caixa Econômica Federal de cobrança e administração 
de ativos. 

 
A Companhia não concede benefícios pós-emprego, de rescisão de contrato de trabalho, 
remuneração baseada em ações ou outros benefícios de longo prazo, para seu pessoal chave da 
Administração. 

 
13. Detalhamento das principais contas da demonstração de resultado 

 
O quadro abaixo traz o detalhamento das contas de resultado: 
 

 30/06/2012  30/06/2011 

Custos de Aquisição    
Despesas de corretagem              (4.362) 

 
             (5.166) 

Despesas de custeamento               (23.761) 
 

             (32.493) 

Total            (28.123)             (37.659) 

 
Outras receitas e despesas operacionais 30/06/2012  30/06/2011 

Resgates antecipados                7.215  
 

               3.510  

Resultado com títulos prescritos                6.406  
 

               4.108  
Tarifas de pagamentos efetuados                      -   

 
                (777) 

Central de relacionamento                 (204) 
 

                (234) 

Incentivo e manutenção de vendas                 (977) 
 

             (1.293) 

Impressos e formulários produto                 (121) 
 

                (190) 
Fretes e correspondências                 (705) 

 
             (1.018) 

Custos Processuais                 (379) 
 

                (418) 

Publicidade e propaganda - produto              (1.101) 
 

             (2.774) 

Serviços com manuseio de documentos                 (660) 
 

                (243) 
Outras receitas e despesas operacionais 194  

 
(3)                      

Total                9.668  
 

                  668  

 
Despesas administrativas 30/06/2012  30/06/2011 

Pessoal próprio              (6.201) 
 

             (6.207) 

Serviços de terceiros              (3.318) 
 

             (3.224) 

Localização              (2.441) 
 

             (2.370) 
Publicidade e propaganda              (2.947) 

 
             (2.712) 

Publicações                   (97) 
 

                  (47) 

Donativos e contribuições                   (72) 
 

                  (89) 

Outras despesas administrativas                 (245) 
 

                (256) 

Total            (15.321) 
 

           (14.905) 

 
Despesas com Tributos 30/06/2012 

 
30/06/2011 

IPTU e ISS                     (6) 
 

                    (5) 

PIS                 (794) 
 

                (793) 

COFINS              (4.886) 
 

             (4.878) 

Taxa de fiscalização - SUSEP                 (478) 
 

                (478) 
Outras despesas com tributos                 (109) 

 
                  (80) 

Total              (6.273)               (6.234) 
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Receitas e despesas financeiras 30/06/2012  30/06/2011 

Resultado com títulos de renda fixa              75.665  
 

             52.141  
Resultado com fundos de investimentos              76.550  

 
             92.041  

Despesas com provisões técnicas - capitalização            (58.852) 
 

           (62.141) 

Outras receitas e despesas financeiras                     66  
 

                  360  

Total              93.429                82.401  

 
14. Imposto de renda e contribuição social 
 

Apresentamos a seguir a conciliação entre as alíquotas nominal e efetiva do imposto de renda e da 
contribuição social: 
 
    30/06/2012     30/06/2011 

Descrição Contribuição 
Social 

Imposto de 
Renda 

  Contribuição 
Social 

Imposto de 
Renda 

            

 Resultado antes dos tributos e após participações                 137.202                 137.202  
 

               116.591                 116.591  

 Base de cálculo                 137.202                 137.202  
 

               116.591                 116.591  
 Taxa nominal do tributo  15,00% 25,00% 

 
15,00% 25,00% 

 Tributo calculado a taxa nominal                  (20.580)                 (34.301)                  (17.489)                 (29.148) 
  

     
     Ajustes do lucro real                     5.501                     5.501  

 
                 11.586                   11.586  

     Ajustes temporários diferidos                    (5.441)                   (5.441) 
 

                (11.396)                 (11.396) 

 Total dos ajustes a base de cálculo                          60                          60  
 

                      190                        190  
      

 
    

 Tributos sobre os ajustes                           (9)                        (15)                         (28)                        (47) 

  
     

 Efeito do adicional de IR e incentivos fiscais                           13                            13  
  

     
 Despesa contabilizada                  (20.589)                 (34.302) 

 
                (17.517)                 (29.182) 

  
     

 Taxa efetiva  15,01% 25,00%  15,02% 25,03% 

 
15. Participação nos lucros 
 

A participação nos lucros, devida aos empregados, está definida no Estatuto da Companhia e 
limitada a 5% do lucro apurado depois de deduzidos os ajustes nos lucros acumulados e apuração do 
imposto de renda e a contribuição social.  
 
O valor contabilizado no semestre no montante de R$ 150 (2011 – R$ 190) ficou dentro do limite 
estabelecido no Estatuto e foi calculado conforme regras firmadas através de acordo feito com o 
sindicato da categoria. Os ajustes destas provisões são feitos, quando necessários, no exercício 
subsequente em função das decisões da Assembleia Geral Ordinária. 

 
16. Plano de previdência patrocinado 
 

A Companhia é co-patrocinadora de plano de previdência complementar para seus funcionários e 
administradores na modalidade de Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL Previnvest) 
contratado junto à coligada Caixa Vida e Previdência S.A.. O Previnvest é um plano de benefícios 
que concede complemento de aposentadoria sob a forma de renda temporária ou vitalícia, além de 
outros benefícios opcionais, sendo constituído sob o regime financeiro de capitalização na 
modalidade de contribuição variável.  
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 Nos termos do regulamento do fundo, os patrocinadores contribuem com percentuais variáveis, 
dependendo da idade de ingresso no plano, aplicados sobre o salário de contribuição do empregado. 
Os patrocinadores contribuem, ainda, com até 5 vezes o valor das contribuições espontâneas dos 
empregados, segundo critérios estabelecidos no Regulamento. 
 
No semestre findo em 30 de junho de 2012, a Companhia efetuou contribuições no montante de R$ 
47 (R$ 48 em 30 de junho de 2011). 

 
17. Adequação de capital 
 

Abaixo apresentamos os valores de: i) Patrimônio líquido ajustado; ii) Capital base; iii) Capital 
adicional e suas parcelas; iv) Capital mínimo requerido; e v) Suficiência de capital:  
 

a) Patrimônio líquido ajustado 30/06/2012  31/12/2011 

1 - Patrimônio Líquido                   345.720  
 

                  344.185  

2 - Deduções                     10.760  
 

                      2.058  

Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro                       9.122  
 

                         204  

Ativos Intangíveis                       1.634  
 

                      1.850  

Obras de arte                              4  
 

                             4  

Patrimônio líquido ajustado ( 1 - 2)                   334.960                     342.127  

     
b) Capital base e capital adicional 

   
 Capital base                     10.800  

 
                    10.800  

  Capital adicional de risco de crédito                   133.506  
 

                  201.532  

Capital adicional total                   133.506                     201.532  
  

   
Soma do capital base com capital adicional                   144.306  

 
                  212.332  

  
   

Capital mínimo requerido (CMR)                   144.306  
 

                  212.332  

  
   

Suficiência                   190.654                     129.795  

 
18. Comitê de auditoria 
 

O Comitê de Auditoria – Resolução CNSP 118/04 está constituído na Caixa Seguros Participações 
Securitárias Ltda (controladora). 
 
 
 

* * * 



 
 

CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

PARECER 
 
O Conselho de Administração da Caixa Capitalização S.A., após apreciação e em cumprimento 

ao disposto no Estatuto Social da Companhia, na legislação vigente e à vista das considerações 

constantes das Demonstrações Contábeis relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2012, 

pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal e Relatório do Comitê de Auditoria, 

aprova por unanimidade tais demonstrativos apresentados pela Diretoria, assim como o respectivo 

Relatório da Administração do 1º semestre de 2012 e aprova sua publicação. 

 
Brasília, 24 de agosto de 2012. 

 

 
 

Jérôme Marie Denis Philippe Garnier 
Presidente do Conselho de Administração 

 
 

Maria do Carmo N. de Almeida Braga 
Membro do Conselho de Administração 

  

 

 

 

 

 

Patrick Larragoite  
Membro do Conselho de Administração 

 

 

 

 

 
Carlos Magno Gonçalves da Cruz 
Membro do Conselho de Administração 

 

 
 

Thierry Claudon 
Membro do Conselho de Administração 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. 
CONSELHO FISCAL 

PARECER 
 
 
Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Caixa Capitalização S.A., tendo 
examinado os resultados mensais e as variações patrimoniais constantes dos relatórios gerenciais, as 
próprias observações, os esclarecimentos da Caixa Capitalização S.A. e as Demonstrações Financeiras 
dos Auditores Independentes, manifestam que o balancete do 1º semestre de 2012, levantado em 30 de 
junho de 2012, e as demonstrações do resultado correspondente ao 1º semestre de 2012, refletem 
adequadamente a situação da Caixa Capitalização S.A. e o resultado do período, pelo que recomendam 
sua aprovação. 
 

Brasília, 24 de agosto de 2012. 

 
 
 

 

Mário José Gonzaga Petrelli 
Membro do Conselho Fiscal 

 
 
 
 

José Marcolino Lincoln 
Membro do Conselho Fiscal 

 
 

Alfredo Soares 
Membro do Conselho Fiscal 
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