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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório da administração 
e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2012, acompanhada do relatório dos auditores 
independentes.
Desempenho econômico-financeiro
O lucro líquido foi de R$ 18,0 mil no ano de 2012. O patrimônio líquido 
totalizou R$ 13,0 milhões em 31 de dezembro de 2012, o total de ativos 
alcançou R$ 17,7 milhões e as provisões técnicas atingiram R$ 4,2 
milhões ao final de dezembro de 2012.
Distribuição de dividendos
De acordo com o estatuto são assegurados aos acionistas dividendos 
mínimos obrigatórios de 25%, calculados sobre o lucro líquido ajustado, 
os quais são determinados por ocasião do encerramento do exercício.
 Perspectivas
O ano de 2012 foi marcado globalmente pelo baixo crescimento e eleva-
do grau de incertezas na maior parte do ano. Mais recentemente, o risco 

de ruptura na área do Euro foi substancialmente reduzido, da mesma 
forma como uma desaceleração abrupta das economias dos EUA e da 
China. A perspectiva para 2013 é de um quadro menos instável com uma 
gradual e moderada aceleração do crescimento mundial. No cenário do-
méstico, o crescimento se mostrou menor que as expectativas. O PIB 
deve ter encerrado 2012 com um crescimento próximo a 1,0%. A queda 
do investimento foi o principal fator de frustração do crescimento do ano 
passado. Para 2013 as perspectivas são melhores, com uma recupera-
ção parcial do investimento e das exportações. A inflação ao consumidor 
(medida pelo IPCA) apresentou alta de 5,8% em 2012, devendo encerrar 
este ano em níveis não muito diferentes. Em outubro de 2012, o Banco 
Central interrompeu o ciclo de queda de juros. A taxa Selic encerrou o 
ano em 7,25%. O Banco Central tem sinalizado que podemos ter esta 
taxa por um período prolongado. Reiteramos a nossa orientação estraté-
gica: (i) atenção da Companhia na subscrição, na gestão dos riscos e nas 
oportunidades; (ii) manter os esforços concentrados na modernização de 
processos operacionais e de gestão; (iii) fortalecimento do  relacionamento 

com os corretores e (iv) permanente busca de inovações tecnológicas, 
que alteram a todo instante as formas de relacionamentos com clientes, 
corretores, investidores, governos e comunidade em geral. Portanto, a 
Companhia dará continuidade à busca de crescimento com lucratividade, 
mantendo subscrições conservadoras por meio de linhas produtos lucra-
tivas em áreas geográficas favoráveis, mantendo os investimentos e a 
qualificação dos processos de atendimentos a corretores e clientes e a 
gestão de custos administrativos.
Agradecimentos
Registramos nossos agradecimentos aos corretores, participantes e 
segurados pelo apoio e pela confiança demonstrados, e aos funcionários 
e colaboradores pela contínua dedicação. Aproveitamos também para 
agradecer as autoridades ligadas às nossas atividades, em especial aos 
representantes da SUSEP.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2013
A Administração

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (Em milhares de reais)

ATIVO
Nota 

explicativa 2012
Circulante ............................................................. 17.654
 Disponível ............................................................ 292
  Caixa e bancos .................................................. 5 292
 Equivalentes de caixa .......................................... 5 1.562
 Aplicações ........................................................... 6.1.1 15.517
 Créditos das operações de capitalização ............ 16
  Créditos das operações de capitalização .......... 16
 Títulos e créditos a receber ................................. 151
  Títulos e créditos a receber ............................... 83
  Créditos tributários e previdenciários ................. 68
 Custo de aquisição diferidos ................................ 116
  Capitalização ..................................................... 116
Ativo não circulante ............................................ 16
 Realizável a longo prazo ...................................... 16
  Títulos e créditos a receber ............................... 16
   Créditos tributários e previdenciários ............... 7 16
TOTAL DO ATIVO ................................................. 17.670

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota 

explicativa 2012
Circulante ............................................................. 4.656
 Contas a pagar .................................................... 165
  Obrigações a pagar ........................................... 8.1 114
  Impostos e encargos sociais a recolher ............. 22
  Encargos trabalhistas......................................... 11
  Impostos e contribuições ................................... 18
 Débitos de operações com capitalização ............ 75
  Débitos operacionais.......................................... 75
 Provisões técnicas - capitalização ....................... 9 4.153
  Provisão para resgates ...................................... 4.125
  Provisão para sorteio ......................................... 28
 Outros débitos ..................................................... 263
  Receita a diferir de títulos de capitalização - PU 263
Patrimônio líquido ............................................... 13.014
 Capital social ....................................................... 10 13.000
 Reservas de lucros .............................................. 14
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .. 17.670

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
PERÍODO DE 7 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

(Em milhares de reais, exceto para informações sobre lucro por ação)

Nota 
explicativa 2012

Receita líquida com títulos de capitalização .... 64
 Arrecadação com títulos de capitalização ........... 4.443
 Variação da provisão para resgate ...................... (4.116)
 Variação da receita diferida ................................. (263)
Resultado com sorteio ........................................ (28)
Custo de aquisição .............................................. (9)
Despesas administrativas .................................. 11 (315)
Despesas com tributos ....................................... 12 (27)
Resultado financeiro ........................................... 13 374
 Receitas financeiras ............................................ 396
 Despesas financeiras .......................................... (22)
Resultado operacional ........................................ 59
Resultado antes dos impostos e participações 59
Imposto de renda ................................................. 7.1 1
Contribuição social ............................................. 7.1 (3)
Participações sobre o resultado ........................ (39)
Lucro líquido do exercício .................................. 18
Quantidade de ações ............................................ 13.000
Lucro líquido do exercício por ação - R$ ............... 0,0014

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
PERÍODO DE 7 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

(Em milhares de reais)

2012
Lucro líquido do exercício ...................................................... 18
Outros lucros abrangentes ..................................................... –
Total dos lucros abrangentes para o exercício,
 líquido dos efeitos tributários .............................................. 18
Atribuível a
Acionistas da Companhia .......................................................... 18

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PERÍODO DE 7 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 
(Em milhares de reais)

Capital social Reservas de lucros Lucros acumulados Total
Integralização de capital em 7 de maio de 2012 ............................ 13.000 – – 13.000
Lucro líquido do exercício ............................................................... – – 18 18
Proposta para distribuição do resultado:
 Reserva legal ................................................................................ – 1 (1) –
 Reserva estatutária....................................................................... – 13 (13) –
 Dividendos mínimos obrigatórios.................................................. – – (4) (4)
Saldos em 31 de dezembro de 2012 ........................................... 13.000 14 – 13.014

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE 7 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

(Em milhares de reais)

2012
Atividades operacionais
Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições
 de previdência e taxas de gestão e outras .............................. 4.415
Pagamentos de sinistros, benefícios, resgates e comissões .... (49)
Pagamentos de despesas e obrigações ................................... (277)
Pagamento de indenizações e
 despesas em processos judiciais ............................................ (2)
Caixa gerado nas operações .................................................. 4.087
Impostos e contribuições pagos: ............................................... (69)
 Aplicações ............................................................................... (15.371)
 Vendas e resgates ................................................................... 207
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais ....... (11.146)
Atividades de financiamento
Integralização de capital ............................................................ 13.000
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento ....... 13.000
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa .............. 1.854
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício .......... –
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício ............ 1.854
Aumento nas aplicações financeiras - recursos livres ........ 11.153
Conciliação do lucro líquido do exercício
 com fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício ...................................................... 18
Redução de ativos ................................................................... (15.816)
Aumento de passivos .............................................................. 4.652
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais ....... (11.146)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PERÍODO DE 7 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

(Em milhares de reais)

2012
Receitas .................................................................................... 64
Receitas líquidas com títulos de capitalização .......................... 64
Receita líquida operacional .................................................... 64
Insumos adquiridos de terceiros ........................................... (230)
 Materiais, energia e outros ...................................................... (217)
 Serviços de terceiros, comissões líquidas ............................... (13)
Valor adicionado bruto ............................................................ (166)
Valor adicionado líquido produzido pela companhia .......... (166)
Valor adicionado recebido/cedido em transferência ........... 374
 Receitas financeiras ................................................................ 396
 Outras ...................................................................................... (22)
Valor adicionado total a distribuir .......................................... 208
Distribuição do valor adicionado ........................................... 208
Pessoal ..................................................................................... 140
 Remuneração direta ................................................................ 78
 Benefícios ................................................................................ 56
 F.G.T.S ..................................................................................... 6
Impostos, taxas e contribuições ............................................ 50
 Federais ................................................................................... 50
Remuneração de capitais próprios ........................................ 18
 Dividendos ............................................................................... 4
 Lucros retidos do exercício ...................................................... 14

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 7 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A Porto Seguro Capitalização S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por 
ações de capital fechado constituída em 7 de maio de 2012, autorizada a 
operar pela Portaria nº 4.695, de 03 de julho de 2012, localizada na Av. 
Rio Branco, 1.489 - 8º andar, em São Paulo (SP) - Brasil. Tem por objeto 
social a administração e a comercialização de títulos de capitalização em 
qualquer das suas modalidades ou formas e a prática de outras opera-
ções permitidas às sociedades de capitalização, em todo o território na-
cional, conforme definido na legislação vigente. A Companhia é uma con-
trolada indireta da empresa Porto Seguro S.A..
2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstra-
ções financeiras estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram apli-
cadas consistentemente para todos os períodos comparativos apresenta-
dos, exceto quando indicado o contrário.
2.1 Base de preparação
A elaboração das demonstrações financeiras requer que a Administração 
use julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. 
Os ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e 
premissas envolvem, entre outros, determinação do valor justo de ativos 
e passivos, provisão para redução ao valor recuperável de créditos 
(“impairment”), imposto de renda e contribuição social diferidos e provi-
sões técnicas. A liquidação das transações que envolvem essas estimati-
vas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados em razão 
de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.
A Companhia revisa essas estimativas e premissas periodicamente (vide 
nota explicativa nº 3). As demonstrações financeiras foram preparadas 
segundo a premissa de continuação dos negócios da Companhia em cur-
so normal.
2.1.1 Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras da Companhia 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, com base nas disposições contidas na Lei 
das Sociedades por Ações, e normas expedidas pelo Conselho Nacional 
de Seguros Privados - CNSP e pela SUSEP, segundo critérios estabele-
cidos pelos planos de contas instituídos pela Circular SUSEP nº 430/12, 
e de acordo também com as práticas contábeis expedidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC, no que não contrariam as disposi-
ções contidas nesta circular.
A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conse-
lho de Administração em 20 de fevereiro de 2013.
2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras da Companhia são apresentadas em reais 
(R$), que é sua moeda funcional e de apresentação. Para determinação 
da moeda funcional é observada a moeda do principal ambiente econô-
mico em que a Companhia opera.
2.3 Caixa e equivalentes de caixa
Incluem os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de 
alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco 
insignificante de mudança de valor.
2.4 Ativos financeiros
(a) Classificação e mensuração
A Administração da Companhia determina a classificação de seus ativos 
financeiros no seu reconhecimento inicial. A classificação depende da fi-
nalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos/constituídos, 
os quais são classificados nas seguintes categorias:
(i) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do 
resultado
Esta categoria compreende duas subcategorias: ativos financeiros manti-
dos para negociação e ativos financeiros designados ao valor justo por 
meio do resultado na data inicial de sua aquisição.
A Companhia classifica nesta categoria os ativos financeiros cuja finalida-
de e estratégia de investimento são manter negociação ativa e frequente. 
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações do valor justo são re-
gistrados imediatamente e apresentados na demonstração do resultado 
em “resultado financeiro” no período em que ocorrem. Os ativos desta 
categoria são, em geral, classificados como ativos circulantes.
Durante o período de divulgação a Companhia não detinha instrumentos 
derivativos.
(ii) Empréstimos e recebíveis
Incluem-se nesta categoria os recebíveis que são ativos financeiros não 
derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um 
mercado ativo. Os recebíveis da Companhia compreendem créditos das 
operações de capitalização e demais contas a receber. Os recebíveis são 
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de 
juros, e são avaliados por “impairment” (recuperação) a cada data de 

 balanço (vide nota explicativa nº 2.5(a)).
(b) Determinação de valor justo de ativos financeiros
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são registrados 
com base em preços de negociação. Para os ativos financeiros sem 
mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo 
por meio de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de ope-
rações recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instru-
mentos que são substancialmente similares, fazendo o maior uso possí-
vel de informações geradas pelo mercado e o mínimo possível de 
informações geradas pela Administração.
2.5 Análise de recuperabilidade de ativos financeiros e não 
 financeiros (“impairment”)
(a) Ativos financeiros avaliados ao custo amortizado (créditos das 
operações de capitalização)
A Companhia avalia constantemente se há evidência de que um determi-
nado ativo classificado na categoria de empréstimos ou recebíveis (ou 
grupo de ativos) esteja deteriorado ou “impaired”.
Caso um ativo financeiro seja considerado deteriorado, a Companhia 
somente registra a perda no resultado do período se houver evidência 
objetiva de perda como resultado de um ou mais eventos que ocorram 
após a data inicial de reconhecimento do ativo financeiro e se o valor da 
perda puder ser mensurado com confiabilidade pela Administração. 
As perdas são registradas e controladas em uma conta retificadora do 
ativo financeiro.
2.6 Custo de aquisição diferido (DAC)
As comissões e os outros custos de angariação são diferidos e amortiza-
dos de acordo com o prazo de vigência dos títulos de capitalização (12 ou 
15 meses) e são registrados na conta “Custos de aquisição diferidos”.
2.7 Provisões técnicas
Os títulos de capitalização têm seus passivos calculados no momento do 
recebimento dos recursos pela Companhia. Os títulos são emitidos com 
pagamento único e o valor do depósito para resgates dos títulos é atuali-
zado monetariamente de acordo com os indexadores e critérios estabe-
lecidos nas suas respectivas condições gerais. Esses valores compõem a 
provisão matemática para resgates.
Os beneficiários dos títulos podem receber um prêmio através de sorteio, 
ou resgatar o valor correspondente a parcela dos depósitos pagos desti-
nada para resgates, atualizada monetariamente conforme definido nas 
condições gerais do contrato.
As provisões técnicas são constituídas de acordo com as orientações 
do CNSP e da SUSEP, cujos critérios, parâmetros e fórmulas são 
documentados em Notas Técnicas Atuariais - NTAs, descritas resumida-
mente a seguir:
(a) A Provisão Matemática para Resgates - PMR é calculada para cada 
título ativo ou suspenso, durante o prazo previsto nas condições gerais do 
título. Ela também é calculada pelos valores dos títulos vencidos e pelos 
valores dos títulos ainda não vencidos, mas que tiveram solicitação de 
resgate antecipado pelos clientes. As provisões são atualizadas moneta-
riamente com base nos indexadores previstos em cada título.
(b) As Provisões para Sorteios a Realizar e a Pagar são calculadas para 
fazer face aos prêmios provenientes dos sorteios futuros (a realizar) e 
também aos prêmios provenientes dos sorteios em que os clientes já 
 foram contemplados (a pagar).
2.8 Benefícios a empregados
As provisões trabalhistas são calculadas segundo normas e leis trabalhis-
tas em vigor na data de preparação das demonstrações financeiras e são 
registradas segundo o regime de competência e conforme os serviços 
são prestados pelos funcionários.
2.9 Reconhecimento de receita
2.9.1 Receitas com títulos de capitalização
A receita com títulos de capitalização compreende a taxa administrativa 
cobrada na emissão dos títulos e são reconhecidas no resultado “pro rata 
temporis” de acordo com a vigência dos títulos.
2.9.2 Receita de juros e dividendos recebidos
As receitas de juros de instrumentos financeiros são reconhecidas no 
resultado do período, segundo o método do custo amortizado e pela taxa 
efetiva de retorno. Quando um ativo financeiro é reduzido como resultado 
de perda por “impairment”, a Companhia reduz o valor contábil do ativo 
ao seu valor recuperável, correspondente ao valor estimado dos fluxos de 
caixa futuros, descontado pela taxa efetiva de juros, e continua reconhe-
cendo juros sobre esses ativos financeiros como receita de juros no resul-
tado do período.
Os juros cobrados sobre o parcelamento de prêmios de seguros são dife-
ridos para apropriação no resultado no mesmo prazo do parcelamento 
dos correspondentes prêmios de seguros.
As receitas de dividendos de investimentos em ativos financeiros 
 representados por instrumentos de capital (ações) são reconhecidas no 

 resultado quando o direito a receber o pagamento do dividendo é 
 estabelecido.
2.10 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionis-
tas é reconhecida como um passivo, com base no estatuto social da 
Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório (25%) somente 
é provisionado na data em que é aprovado pelos acionistas.
2.11 Imposto de renda e contribuição social
A despesa de imposto de renda e contribuição social dos períodos referi-
dos inclui as despesas de impostos correntes e os efeitos dos tributos 
diferidos. A Companhia reconhece no resultado do período os efeitos de 
imposto de renda e contribuição social, exceto para os efeitos tributários 
sobre itens que foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido; 
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nesses casos, os efeitos tributários também são reconhecidos no 
 patrimônio líquido.
Os impostos correntes são calculados com base em leis e regras tributá-
rias vigentes na data de preparação do balanço patrimonial. No Brasil, 
o imposto de renda corrente é calculado à alíquota-base de 15% mais 
adicional de 10% sobre o lucro real tributável acima de R$ 240 anuais. 
A provisão para contribuição social é constituída à alíquota de 15%.
Os impostos diferidos são reconhecidos utilizando-se o método dos pas-
sivos sobre diferenças temporárias originadas entre as bases tributárias 
de ativos e passivos e os valores contábeis respectivos desses ativos e 
passivos. As taxas utilizadas para constituição de impostos diferidos são 
as taxas vigentes na data de preparação do balanço patrimonial. Impos-
tos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja provável que 
lucros futuros tributáveis estejam disponíveis.
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 ex-
pectativas de eventos futuros, considerados razoáveis para as circunstân-
cias. Os principais itens sujeitos a estimativas e julgamentos são:
(a) Cálculo de “impairment” de ativos financeiros
A Companhia aplica regras de análise de “impairment” para créditos 
individualmente significativos, bem como premissas para avaliação de 
“impairment” para grupos de ativos de riscos similares em uma base 
agrupada. Nessa área é aplicado alto grau de julgamento para determinar 
o nível de incerteza, associado com a realização dos fluxos contratuais 
estimados dos ativos financeiros. Nesse julgamento estão incluídos o tipo 
de contrato, segmento econômico, histórico de vencimento e outros fato-
res relevantes que possam afetar a constituição das perdas para 
 “impairment” sobre ativos financeiros.
(b) Cálculo de créditos tributários
Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja provável 
que lucros futuros tributáveis estejam disponíveis. Essa é uma área que 
requer a utilização de alto grau de julgamento da Administração da Com-
panhia na determinação das estimativas futuras quanto à capacidade de 
geração de lucros futuros tributáveis.
(c) Estimativas de valor justo de instrumentos financeiros
O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em 
mercados ativos (por exemplo, cotas de empresas de capital fechado) é 
determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa 
seu julgamento para escolher diversos métodos e definir premissas que 
se baseiam principalmente nas condições de mercado existentes na data 
do balanço.

4. Gestão de riscos
4.1 Gestão de riscos financeiros
A Companhia está exposta a riscos financeiros associados à sua carteira 
de aplicações. Para mitigar esses riscos é utilizada uma abordagem de 
gestão de ativos e passivos no tempo (“Asset Liability Management” - 
ALM), além de serem levados em consideração os requerimentos regula-
tórios e o ambiente econômico em que são conduzidos os negócios da 
Companhia e investidos os ativos financeiros. Essa abordagem está ali-
nhada aos requerimentos de análise exigidos pelas IFRSs e ao conceito 
econômico de gestão de capital necessário para garantir a solvência e os 
recursos de caixa da operação.
A gestão de riscos financeiros compreende as seguintes categorias: 
(a) risco de liquidez, que está relacionado à eventual indisponibilidade de 
recursos de caixa para fazer frente a obrigações futuras; (b) risco de mer-
cado, que é aquele associado à possibilidade de ocorrência de perdas 
devidas a oscilações nos preços de mercado das posições mantidas em 
carteira; (c) risco de crédito, associado à possibilidade de descumprimen-
to de um contrato nos termos em que tenha sido firmado entre as partes.
A política de gestão de riscos da Companhia tem como princípio assegu-
rar que limites apropriados de risco sejam seguidos para evitar perdas 
decorrentes de oscilações de preços que venham a impactar os resulta-
dos de forma adversa. Seguindo essa política, a Companhia busca diver-
sificar as aplicações em vários mercados, visando garantir retornos de 
capital durante um período sustentável em vez de concentrar exposições 
a fatores de riscos que possam destruir o valor dos negócios.
A Companhia utiliza uma série de análises de sensibilidade e testes de 
“stress” como ferramentas de gestão de riscos financeiros. Os resultados 
dessas análises são utilizados para mitigação de riscos e para o entendi-
mento do impacto sobre os resultados e sobre o patrimônio líquido em 
condições normais e em condições de “stress”. Esses testes levam em 
consideração cenários históricos e de condições de mercado previstas 
para períodos futuros e têm seus resultados utilizados no processo de 
planejamento e decisão e também para identificação de riscos específi-
cos originados nos ativos e passivos financeiros detidos pela Companhia.
(a) Risco de liquidez
Para certos produtos, a duração dos ativos pode ser menor que a dos 
passivos e, nesse caso, o risco de liquidez é mitigado com a reaplicação 
dos recursos em títulos de duração mais longa no momento de recebi-
mento dos cupons de juros e no vencimento desses ativos. Adicionalmen-
te, recursos próprios poderão ser utilizados para o cumprimento das obri-
gações assumidas em eventuais necessidades. A tabela a seguir 
apresenta o risco de liquidez a que a Companhia está exposta:

Fluxo de caixa não descontado (*)
Sem 

vencimento
0 a 30 

dias
1 a 6 

meses
7 a 12 

meses
Acima 

de 1 ano Total
Saldo 

contábil
Caixa e equivalentes de caixa ................................................................... 292 1.562 – – – 1.854 1.854
- Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Prefixados - públicos .................................................................................... – – – – 6.752 6.752 6.752
Pós-fixados - públicos ................................................................................... – – 3 – 3.921 3.924 3.176
Pós-fixados - privados .................................................................................. – – 1.473 188 1.995 3.656 3.207
Índices de inflação ........................................................................................ – 9 54 62 2.227 2.352 2.352
Outros ........................................................................................................... – 21 1 – 8 30 30
Total de aplicações financeiras ................................................................. – 30 1.531 250 14.903 16.714 15.517
- Empréstimos e recebíveis
Créditos de operações de capitalização ....................................................... – 16 – – – 16 16
Total de ativos financeiros e ativos de contratos
 de seguro em 31 de dezembro de 2012 .................................................. 292 1.608 1.531 250 14.903 18.584 17.387
Provisões técnicas - capitalização ................................................................ – – – 3.644 509 4.153 4.153
Débitos de operações de capitalização ........................................................ – 75 – – – 75 75
Total de passivos de contratos de seguro em 31 de dezembro de 2012 – 75 – 3.644 509 4.228 4.228
(*) Fluxos de caixa estimados com base em julgamento da Administração. Os ativos e passivos financeiros pós-fixados foram distribuídos na tabela 
acima com base nos fluxos de caixa contratuais e os saldos foram projetados utilizando-se a curva de juros, taxas previstas do CDI e taxas de câm-
bio divulgadas para períodos futuros em datas próximas ou equivalentes.

(b) Risco de mercado
Segue o quadro demonstrativo de sensibilidade dos instrumentos finan-
ceiros aos seus respectivos riscos de mercado em 31 de dezembro de 
2012, incluindo os derivativos, que descreve os riscos que podem gerar 
prejuízos materiais para a Companhia, nos termos determinados pela 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, por meio da Instrução nº 475/08.
Para a análise de sensibilidade foram utilizados os seguintes cenários:
• Cenário I: aplicação do cenário provável de “stress” para cada fator de 
risco, dentre aqueles disponibilizados no “site” da BM&FBOVESPA.
• Cenário II: deterioração de 25% em cada variável de risco utilizada no 
cenário I.
• Cenário III: deterioração de 50% em cada variável de risco utilizada na 
cenário I.

Cenários de “stress” BM&F
Operação Risco Cenário I Cenário II Cenário III
Prefixado ........ Taxa de juros 

prefixados em reais (66) (139) (205)
Inflação ........... Taxa de cupons de 

índices de preços (63) (96) (129)
Pós-fixados ..... Taxa de juros

pós-fixados em reais (53) (67) (80)
As análises de sensibilidade aqui apresentadas são uma avaliação está-
tica da exposição da carteira e, portanto, não consideram a capacidade 
dinâmica de reação da gestão (tesouraria e áreas de controle) que aciona 
medidas mitigadoras de risco, sempre que uma situação de perda 
ou risco elevado é identificada, minimizando a possibilidade de perdas 
significativas.
Adicionalmente, ressalta-se que os resultados apresentados não se tra-
duzem necessariamente em resultados contábeis, pois o estudo tem fins 
exclusivos de divulgação da exposição a riscos e das respectivas ações 
de proteção considerando o valor justo dos instrumentos financeiros, dis-
sociado de quaisquer práticas contábeis adotadas pela Companhia.
(c) Gestão de risco de crédito
É o risco de perda de valor de ativos financeiros e de resseguro como 
consequência de uma contraparte no contrato não honrar a totalidade ou 
parte de suas obrigações com a Companhia. A Administração tem políti-
cas para garantir que limites, ou determinadas exposições ao risco de 
crédito, não sejam excedidos. Isso acontece através do cumprimento da 
Política de Risco de Crédito para os ativos financeiros que compartilham 
riscos similares, levando em consideração tanto a capacidade financeira 
da contraparte em honrar suas obrigações, quanto seus fatores dinâmi-
cos de mercado.
Limites de risco de crédito são determinados com base no “rating” de 
crédito da contraparte para garantir que a exposição global ao risco de 
crédito seja gerenciada e controlada conforme as políticas estabelecidas. 
Quando determinadas contrapartes não apresentam “rating” de crédito 
estabelecido por agências de crédito reconhecidas no mercado, a Admi-
nistração utiliza o conhecimento e a experiência de mercado para classi-
ficar essa contraparte em sua grade de riscos. Entretanto, essas situa-
ções são amplamente discutidas e avaliadas pelo Comitê de Crédito, com 
restrições colocadas sobre as áreas operacionais para limitar a exposi-
ção ao risco de crédito em casos de ativos emitidos por contrapartes que 
não apresentem “rating” de crédito.
A tabela a seguir apresenta todos os ativos financeiros detidos pela Com-
panhia distribuídos por “rating” de crédito de acordo com classificação 
interna, elaborada em linha com os “ratings” fornecidos por agências clas-
sificadoras de “rating”. Os ativos classificados na categoria sem “rating” 
compreendem, substancialmente, valores a serem recebidos de opera-
ções de capitalização que não apresentam risco de crédito individuais.

AAA AA

Sem 
“rating”/

outros
Saldo 

contábil
Caixa e equivalentes de caixa ........ 1.562 – 292 1.854
Total de aplicações financeiras ...... 12.310 3.207 – 15.517
Empréstimos e recebíveis
Créditos de operações de
 capitalização .................................... – – 16 16
Exposição máxima ao risco de
 crédito em 31 de dezembro 
  de 2012 .......................................... 13.872 3.207 308 17.387
4.2 Gestão de risco de capital
A Companhia executa suas atividades de gestão de risco de capital atra-
vés de um modelo de gestão centralizado, com o objetivo primário de 
atender aos requerimentos de capital mínimo regulatório para o segmen-
to de seguro segundo critérios de exigibilidade de capital emitidos pelo 
CNSP e pela SUSEP. A estratégia e o modelo utilizado pela Administra-
ção consideram “capital regulatório” e “capital econômico” segundo a vi-
são de gestão de risco de capital adotada pela Companhia.
A estratégia de gestão de risco de capital é de continuar a maximizar o 
valor do capital da Companhia por meio da otimização do nível e da diver-
sificação das fontes de capital disponíveis. As decisões sobre a alocação 
dos recursos de capital são conduzidas como parte da revisão do plane-
jamento estratégico periódico da Companhia.
Os principais objetivos da gestão de capital são: (i) manter níveis de capi-
tal suficientes para atender aos requerimentos regulatórios mínimos de-
terminados pelo CNSP e pela SUSEP; (ii) apoiar ou melhorar o “rating” de 
crédito da Companhia através do tempo e estratégia de gestão de risco; 
e (iii) otimizar retornos sobre capital para os acionistas.
Durante o período informativo a Companhia não manteve níveis de capi-
tal abaixo dos requerimentos mínimos regulatórios.
4.2.1 Capital adicional das sociedades de capitalização
A Companhia monitora permanentemente as disposições regulatórias a 
respeito dos capitais requeridos. As Resoluções CNSP nºs 158/06 (alte-
rada pela circular SUSEP nº 411/10) e 277/10 dispõem sobre o capital 
mínimo requerido para funcionamento das entidades de capitalização e 
sobre as regras de capital adicional baseado nos riscos de subscrição e 
também sobre atuação do órgão regulador em relação à possível insufici-
ência de capital. O capital adicional baseado no risco de crédito foi insti-
tuído pela Resolução CNSP nº 228/10. As parcelas do capital requerido 
são as seguintes:
• Capital Base: montante fixo de capital que uma sociedade de capitaliza-
ção deverá manter a qualquer tempo. O Capital Base para garantia das 
operações das sociedades de capitalização em todo país é de R$ 10.800.
• Capital Adicional: montante variável de capital que uma sociedade de 
capitalização deverá manter, a qualquer tempo, para garantir os riscos 
inerentes à sua operação.
• Capital Mínimo Requerido: montante de capital que uma seguradora 
deverá manter, a qualquer tempo, para garantir suas operações e que 
deve ser equivalente à soma do Capital Base com o Capital Adicional 
(Risco de crédito).
O demonstrativo de patrimônio líquido ajustado da Companhia bem 
como as parcelas de capital e sua suficiência estão demonstrados 
na nota 10 (d).
4.3 Resumo do relatório descritivo da estrutura de gerenciamento 
de risco
A estrutura de gerenciamento de risco é composta por princípios, políti-
cas, responsabilidades, procedimentos e ações. Ela abrange os riscos de 
mercado, liquidez, operacional e de crédito.
Para fazer frente aos eventos de risco, essa estrutura é compatível com a 
natureza e a complexidade dos produtos, serviços, processos e sistemas 
da Companhia. Em razão disto, a Administração promove sua revisão 
anual, bem como de suas políticas, ou em periodicidade inferior se even-
tos extraordinários ou conjunturas adversas assim o exigirem.

O relatório completo descrevendo a estrutura de gerenciamento de riscos 
está disponível no “site” da Porto Seguro (www.portoseguro.com.br/ 
solucoes-financeiras/investimentos), em “Relatório de Gerenciamento 
de Risco”.
5. Caixa e equivalentes de caixa Dezembro 

de 2012
Caixa ..................................................................................... 292
Equivalentes de Caixa (*) ...................................................... 1.562

1.854
(*) Equivalentes de caixa incluem investimentos de curto prazo de alta li-
quidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insigni-
ficante de mudança de valor, composto por NTNs compromissadas.
6. Aplicações
As exposições máximas ao risco de crédito, bem como os riscos de mer-
cado e de liquidez a que os ativos financeiros da Companhia estão expos-
tos estão demonstrados na nota 4.2. As composições dos ativos financei-
ros detidos pela Companhia estão demonstradas a seguir:
6.1 Estimativa de valor justo
Dadas as características de curto prazo (vide nota 4.1 (a)) e as constan-
tes avaliações de recuperabilidade que a Administração efetua, estima-se 
que os saldos das contas a receber de clientes (e das contas a pagar aos 
fornecedores) pelo valor contábil, menos a perda (“impairment”), estejam 
próximos de seus valores justos.
O CPC 40 requer a divulgação por nível, relacionada à mensuração do 
valor justo com base na seguinte hierarquia:
• Nivel 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos 
idênticos;
• Nível 2: classificado quando se utiliza uma metodologia de fluxo de caixa 
descontado ou outra metodologia para precificação do ativo com base em 
dados de mercado e quando todos esses dados são observáveis no mer-
cado aberto;
• Nível 3: ativo que não seja com base em dados observáveis do mercado 
e a sociedade utiliza premissas internas para a determinação de sua me-
todologia e classificação.
A tabela a seguir apresenta todos os ativos financeiros detidos pela Com-
panhia mensurados ao valor justo:
6.1.1 Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Dezembro de 2012
Nível 1 Nível 2 Total

Fundos abertos
Outras aplicações .............................................. 21 – 21

21 – 21
Fundos exclusivos
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) ................. 3.184 – 3.184
Letras do Tesouro Nacional (LTN) ..................... 6.752 – 6.752
Notas do Tesouro Nacional (NTN)
 Série B ............................................................. 2.008 – 2.008
Notas do Tesouro Nacional (NTN)
 Série C ............................................................. 344 – 344
Debêntures ........................................................ – 1.001 1.001
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) ..... – 889 889
Depósitos a prazo com
 Garantia Especial (DPGE) ............................... – 939 939
Letras Financeiras - privadas ............................ – 379 379

12.288 3.208 15.496
Total .................................................................. 12.309 3.208 15.517
O valor de mercado dos títulos públicos foi embasado no preço unitário de 
mercado informado pela Associação Brasileira das Entidades dos Merca-
dos Financeiros e de Capitais - ANBIMA nas datas dos balanços.
As cotas de fundos de investimentos foram valorizadas com base no valor 
da cota divulgada pelo administrador do fundo nas datas dos balanços.
Os títulos privados compostos por letras financeiras, debêntures, CDBs e 
DPGEs, são valorizados a mercado por meio da mesma metodologia de 
precificação adotada pelo administrador dos fundos de investimentos 
contidos nas carteiras. O valor justo de instrumentos negociados num 
mercado ativo (como instrumentos mantidos para negociação e disponí-
vel para venda) é baseado em preços cotados em mercado na data de 
balanço. O preço cotado usado para ativos financeiros mantido pela Com-
panhia é o preço de negociação atual. Estes instrumentos são incluídos 
em Nível 1. O valor justo de instrumentos financeiros não negociados em 
um mercado ativo (por exemplo, derivativos de balcão) é determinado 
aplicando técnicas de valorização. A Companhia aplica uma variedade de 
metodologias e premissas com base em condições de mercado vigentes 
na data de balanço. 
A Companhia usa preços de mercado cotados para instrumentos simila-
res a fim de estimar o valor justo para dívida de longo prazo para fins de 
divulgação. Outras técnicas, como fluxos de caixa estimados desconta-
dos, são aplicadas para determinar o valor justo de instrumentos financei-
ros remanescentes. A totalidade das aplicações financeiras detidas pela 
Companhia é mensurada ao valor justo por meio do resultado.
6.2 Movimentação das aplicações financeiras (*) Dezembro 

de 2012
Saldo inicial .......................................................................... –
Aplicações ............................................................................. 16.933
Resgates ............................................................................... (250)
Rendimento ........................................................................... 396
Saldo final ............................................................................ 17.079
(*) A movimentação das aplicações financeiras inclui os ativos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado e os ativos classificados como equi-
valentes de caixa.
7. Créditos tributários e previdenciários
Os créditos tributários constituídos referem-se a imposto de renda e con-
tribuição social diferidos sobre participações nos resultados.
7.1 Reconciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição 
social sobre o lucro Dezembro 

de 2012
Lucro antes do Imposto de renda e da Contribuição social .. 59
Alíquota vigente (*) ................................................................ 40%
Imposto de renda e Contribuição social (a taxa nominal) ..... (24)
Acréscimos aos encargos de Imposto
 de renda e Contribuição social decorrentes de:
Exclusões permanentes
Participação nos lucros ......................................................... 16
Outros .................................................................................... 6
Inclusões temporárias
Outras .................................................................................... (16)
Despesa com Imposto de renda e Contribuição social - 
 corrente .............................................................................. (18)
Receita com Imposto de renda e Contribuição social - 
 diferido ................................................................................ 16
Total de Imposto de renda e Contribuição social ............. (2)
8. Contas a pagar
8.1 Obrigações a pagar

Dezembro 
de 2012

Transações com partes relacionadas
 (ver nota explicativa nº 14) ................................................... 62
Participações nos lucros ........................................................ 39
Outras .................................................................................... 13

114
9. Provisões técnicas e garantias - capitalização

Dezembro 
de 2012

Provisão Matemática para Resgates ..................................... 4.125
Provisão para Sorteio ............................................................ 28
Total das provisões técnicas - montante a ser garantido 4.153
Quotas de fundos de investimento ........................................ 4.364
Garantias das provisões técnicas...................................... 4.364
Excedente ............................................................................. 211
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10. Capital social e reservas
(a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2012, o capital social subscrito e integralizado é 
de R$ 13.000, dividido em 13.000.000 (unidades) ações ordinárias nomi-
nativas escriturais e sem valor nominal. O capital social foi subscrito e 
integralizado em 7 de maio de 2012.
(b) Reservas de lucros
(i) Reserva Legal
A reserva legal, constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líqui-
do do exercício, tem por finalidade assegurar a integridade do capital so-
cial, em conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76. Em 31 de 
dezembro de 2012 seu saldo era de R$ 1.
(ii) Reserva Estatutária
A Reserva para Manutenção de Participações Societárias tem como fina-
lidade preservar a integridade do patrimônio social e a participação da 
Companhia em suas controladas e coligadas, evitando a descapitaliza-
ção resultante da distribuição de lucros não realizados. Serão destinados 
a essa Reserva, em cada exercício, os lucros líquidos não realizados que 
ultrapassarem o valor destinado à Reserva de Lucros a Realizar prevista 
no artigo 197 da Lei nº 6.404/76. Em 31 de dezembro de 2012 seu saldo 
era de R$ 13.
(c) Dividendos e juros sobre o capital próprio
De acordo com o estatuto social, são assegurados aos acionistas divi-
dendos mínimos de 25%, calculados sobre o lucro líquido do exercício 
ajustado. O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao 
montante do lucro líquido que tiver sido realizado nos termos da lei. 
Os  dividendos mínimos foram calculados como seguem:

Dezembro 
de 2012

Lucro líquido do exercício ...................................................... 18

(–) Reserva legal ................................................................... (1)

Lucro básico para determinação do dividendo ................ 17

Dividendos mínimos obrigatórios ..................................... 4

Total por ação (R$) .............................................................. 0,0003
(d) Demonstração do patrimônio líquido ajustado - PLA e Margem 
de Solvência

Dezembro 
de 2012

Patrimônio líquido/Patrimônio líquido ajustado (PLA) .... 13.014
Capital base ........................................................................... 10.800
Capital adicional - risco de crédito......................................... 243
Capital Mínimo Requerido (CMR) ....................................... 11.043
Suficiência de capital .......................................................... 1.971
11. Despesas administrativas

Dezembro 
de 2012

Pessoal .................................................................................. (121)
Serviços de terceiros ............................................................. (4)
Localização e funcionamento ................................................ (12)
Despesas recuperadas .......................................................... (1)
Publicidade e publicações legais ........................................... (174)
Outras .................................................................................... (3)

(315)
12. Despesas com tributos

Dezembro 
de 2012

COFINS ................................................................................. (4)
PIS ......................................................................................... (1)
Outras .................................................................................... (22)

(27)

13. Resultado financeiro Dezembro 
de 2012

Ganhos líquidos de variação de valor justo de ativos
 financeiros ao valor justo por meio do resultado ................. 396
Total de receitas financeiras .............................................. 396
Operações de capitalização .................................................. (7)
Outras .................................................................................... (15)
Total de despesas financeiras ............................................ (22)
Resultado financeiro ........................................................... 374
14. Transações com partes relacionadas
Referem-se, principalmente a despesas administrativas repassadas por 
sua controladora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, pela utilização da 
estrutura física e de pessoal e totalizaram R$ 148 (despesa) no exercício 
de 2012. Em 31 de dezembro de 2012 o saldo a pagar de transações com 
partes relacionadas era de R$ 62.
15. Outras informações
(a) Comitê de Auditoria
O Relatório do Comitê de Auditoria foi publicado em conjunto com as 
demonstrações financeiras da Porto Seguro S.A.. A atuação do Comitê 
de Auditoria da Companhia abrange todas as sociedades do conglomera-
do Porto Seguro, sendo exercida a partir da Porto Seguro S.A., 
companhia aberta, detentora do controle das sociedades que integram o 
conglomerado.
(b) Composição acionária
Porto Seguro Capitalização S.A. Quant. Ações %
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais ..... 12.999.999 100,00%
Outro ....................................................... 1 0,00%

13.000.000 100,00%
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Quant. Ações %
Porto Seguro S.A .................................... 440.164.637 100,00

440.164.637 100,00%
Porto Seguro S.A. Quant. Ações %
Porto Seguro Itaú Unibanco
 Participações S.A. ................................. 228.941.889 70,52%
Outros ..................................................... 95.727.241 29,48%

324.669.130 100,00%
Porto Seguro Itaú Unibanco
 Participações S.A. Quant. Ações %
Pares Empreendimentos
 e Participações S.A. .............................. 94.021.035 41,07%
Itauseg Participações S.A. ...................... 52.808.249 23,07%
Itaú Unibanco S.A. .................................. 43.651.038 19,07%
Rosag Empreendimentos
 e Participações S.A. .............................. 36.169.533 15,80%
Jayme Brasil Garfinkel ............................ 458.802 0,20%
Outros ..................................................... 1.833.232 0,80%

228.941.889 100,00%
Pares Empreendimentos
 e Participações S.A. Quant. Ações %
Jayme Brasil Garfinkel ............................ 18.285.878 32,85%
Cleusa Campos Garfinkel ....................... 16.986.763 30,52%
Ana Luiza Campos Garfinkel .................. 10.192.058 18,31%
Bruno Campos Garfinkel ........................ 10.192.058 18,31%
Ações ON .............................................. 55.656.757 100,00%
Ana Luiza Campos Garfinkel .................. 6.794.705 50,00%
Bruno Campos Garfinkel ........................ 6.794.705 50,00%
Ações PN ............................................... 13.589.410 100,00%
Rosag Empreendimentos
 e Participações S.A. Quant. Ações %
Jayme Brasil Garfinkel ............................ 2.975.004 100,00%

2.975.004 100,00%
Itauseg Participações S.A. Quant. Ações %
Banco Itaucard S.A. ................................. 1.582.676.639 31,21%
Itaú Unibanco S.A. ................................... 2.933.672.311 57,85%
Banco Itaú BBA S.A. ................................ 554.902.067 10,94%

5.071.251.017 100,00%

Itaú Unibanco S.A. Quant. Ações %
Itaú Unibanco Holding S.A. ...................... 2.081.169.523 100,00%
Ações ON ............................................... 2.081.169.523 100,00%
Itaú Unibanco Holding S.A. ...................... 2.014.258.290 100,00%
Ações PN ................................................ 2.014.258.290 100,00%
Banco Itaucard S.A. Quant. Ações %
Itaú Unibanco S.A. ................................... 230.652.688.217 96,99%
Outros ...................................................... 7.161.954.948 3,01%
Ações ON ............................................... 237.814.643.165 100,00%
Itaú Unibanco Holding S.A. ...................... 1.277.933.118 100,00%
Ações PN ................................................ 1.277.933.118 100,00%
Banco Itaú BBA S.A. Quant. Ações %
Itaú Unibanco Holding S.A. ...................... 5.284.526 100,00%
Ações ON ............................................... 5.284.526 100,00%
Itaú Unibanco Holding S.A. ...................... 5.284.526 100,00%
Ações PN ................................................ 5.284.526 100,00%
Itaú Unibanco Holding S.A. Quant. Ações %
IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. 1.167.536.100 51,00%
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. ............... 885.142.900 38,66%
Outros ...................................................... 236.607.400 10,34%
Ações ON ............................................... 2.289.286.400 100,00%
Outros ...................................................... 2.281.649.700 100,00%
Ações PN ................................................ 2.281.649.700 100,00%
IUPAR - Itaú Unibanco
 Participações S.A. Quant. Ações %
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.
 (ações classe A) .................................... 355.227.092 50,00%
Companhia E. Johnston de
 Participações (ações classe B) .............. 355.227.092 50,00%
Ações ON ............................................... 710.454.184 100,00%
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. ............... 350.942.273 100,00%
Ações PN ................................................ 350.942.273 100,00%
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. Quant. Ações %
Fundação Petrobrás de Seguridade
 Social - PETROS ................................... 257.906.773 14,05%
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho .......... 221.018.353 11,84%
Ana Lucia de Mattos Barretto Villela........ 221.018.353 11,84%
Fundação Itaú Social ............................... 210.660.574 11,29%
Rudric ITH S.A. ........................................ 144.320.779 7,73%
Outros ...................................................... 811.364.722 43,48%
Ações ON ............................................... 1.866.289.554 100,00%
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho .......... 130.274.104 4,37%
Ana Lucia de Mattos Barretto Villela........ 130.306.989 4,37%
Rudric ITH S.A. ........................................ 93.937.182 3,15%
Outros ...................................................... 2.626.651.918 88,11%
Ações PN ................................................ 2.981.170.193 100,00%
Companhia E. Johnston
 de Participações Quant. Ações %
Fernando Roberto Moreira Salles ........... 400 25,00%
João Moreira Salles ................................. 400 25,00%
Pedro Moreira Salles ............................... 400 25,00%
Walther Moreira Salles ............................ 400 25,00%
Ações ON ............................................... 1.600 100,00%
Fernando Roberto Moreira Salles ........... 800 25,00%
João Moreira Salles ................................. 800 25,00%
Pedro Moreira Salles ............................... 800 25,00%
Walther Moreira Salles ............................ 800 25,00%
Ações PN ................................................ 3.200 100,00%
Rudric ITH S.A. Quant. Ações %
Maria de Lourdes Egydio Villela .............. 758.182.402 100,00%

758.182.402 100,00%
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PARECER ATUARIAL
Aos Acionistas e Administradores da Porto Seguro Capitalização S.A.:
(1) Realizamos a avaliação atuarial do exercício de 2012, conforme 
estabelecido na Circular SUSEP  nº 272/2004, para as operações de 
capitalização da Porto Seguro Capitalização. (2) Nossos trabalhos foram 
conduzidos de acordo com os princípios atuariais e compreenderam 
avaliar a capacidade da Companhia em cumprir os compromissos 
assumidos, passados e futuros, com os segurados. Desta forma, 

verificamos as provisões técnicas constituídas, bem como as 
movimentações na carteira durante o ano de 2012, considerando o 
regime de competência atuarial, não tendo sido identificadas 
movimentações significativas na base de clientes. As metodologias 
utilizadas foram avaliadas por meio de testes de consistência. (3) Assim, 
a avaliação atuarial, referida no parágrafo (1), mostrou que as provisões 
técnicas apresentam-se adequadas em todos os aspectos relevantes às 

práticas atuariais aplicáveis, não sendo necessária constituição de 
Provisão de Insuficiência de Prêmios. A solvência da companhia foi 
reforçada pelos resultados dos Testes de Adequação de Passivos (TAP) 
realizados conforme o disposto na Circular SUSEP nº 457/2012. 

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2013
Joel Garcia Fábio Ohara Morita

Atuário MIBA nº 1131 Diretor Técnico

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da
Porto Seguro Capitalização S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações financeiras da Porto Seguro Capitaliza-
ção S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos flu-
xos de caixa para o período de 7 de maio a 31 de dezembro de 2012, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
 notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações 
 financeiras 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisio-
nadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações financeiras 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 de-
monstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e 

que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segu-
rança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de dis-
torção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresen-
tados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor con-
sidera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para plane-
jar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstân-
cias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 
controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avalia-
ção da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação 
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a  posição patrimonial e financeira da Porto Seguro Capitalização S.A. em 
31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus 

fluxos de caixa para o período de 7 de maio a 31 de dezembro de 2012, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às  entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
 Privados -  SUSEP. 
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado - DVA refe-
rente ao período de 7 de maio a 31 de dezembro de 2012 como informa-
ção suplementar, uma vez que esta demonstração não é requerida como 
parte integrante das demonstrações financeiras preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de audito-
ria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente 
apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às 
 demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2013

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Francisco Antonio Maldonado Sant’Anna
Contador
CRC nº 1 SP 120424/O-8

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO DE 7 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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