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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013, 2012 e de 2011 (Em milhares de reais)

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Bradesco Capitalização S.A., relativas 

aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo as 
normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, acompanhadas das respectivas 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes.
Desempenho das Operações de Capitalização 

Inovação em Produtos e Serviços
Na linha do pioneirismo nesse segmento, a Bradesco Capitalização lançou os produtos:

Torcida Pé Quente Bradesco – Agora é Bra: de pagamento único, o novo produto permite que os clientes 

atualizado pela TR; e
Bradesco Solução de Aluguel: comercializado através de imobiliárias e Corretores cadastrados no Grupo 

cliente ainda concorre semanalmente ao equivalente a cinco vezes o valor contratado pelo título.
Resultado do Exercício

Política de Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos

Reconhecimentos

case
tartarugas marinhas. Concedido pela Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB-PE). 
Destacou-se também pela conquista da segunda colocação entre as maiores empresas do seu segmento e 
venceu os rankings 
e pela sétima vez consecutiva, venceu o Prêmio Marketing Best Sustentabilidade, organizado pela Editora 

Madia Marketing School. 
Responsabilidade Socioambiental

e melhoria da qualidade de vida das comunidades usuárias das unidades de conservação no Estado do 

das tartarugas marinhas).

de Janeiro e de São Paulo. Cada etapa reuniu cerca de oito mil pessoas e contou com o patrocínio do Grupo 
Bradesco Seguros e com o apoio da Bradesco Capitalização. Parte do valor arrecadado com as inscrições 

Rating 
rating em escala 

Standard & Poor’s. Esse resultado 

garante aos seus clientes.
Sistema de Gestão da Qualidade 

Riscos: operacional, crédito, mercado, subscrição e liquidez

legislação vigente, estruturou um departamento independente denominado de Estudos Atuariais e Gestão de 

possibilitando uma visão integrada na gestão de riscos e o alinhamento com a estrutura do Banco Bradesco.
Estão inseridos, nesse contexto, o aculturamento de gestão de risco e capital nos vários níveis de atuação 

Internos, visando ao monitoramento contínuo da ex os riscos.

objetivo de aprovar estratégias, normas e procedimentos relacionados à Gestão de Riscos do Grupo, além 

termos da legislação vigente, até que o CNSP regule as regras de requerimento de capital de risco pertinentes 

seguradoras deverá ser o maior valor entre o capital base, o capital de risco e a margem de solvência, 

Governança Corporativa 

Para isso, possui Comitês que dão suporte a Administração na condução do processo de decisão para 
cumprimento do direcionamento estratégico, na busca constante de melhores resultados, dentro dos mais 

Códigos de Conduta Ética Setorial, disponíveis a todos os públicos com os quais se relaciona, e um canal 

demonstrando o compromisso constante em traçar, com clareza, as diretrizes e responsabilidades que devem 

Corporate Risk Management, que se constitui em um conjunto de procedimentos de 
avaliação do nível de governança corporativa, com o propósito de mensurar o entendimento, aderência e 
comunicação dos temas que compõem o ambiente de controle do Grupo.
Controles Internos e Compliance

frameworks Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission Control Objetives for Information and Related 
Technology

Sarbanes-Oxley.

serviços, produtos e processos, sendo que os resultados obtidos são reportados periodicamente ao Comitê 
de Controles Internos e Compliance

garantir que as práticas operacionais estejam aderentes.
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo

tecnológicas, os mecanismos de trabalho e os controles existentes, que são permanentemente reavaliados e 

Prevenção à Fraude

reputacionais aos quais a Empresa possa estar sujeita, caso venha a ser envolvida em tentativas para 

cometimento dessa prática ilícita, e o acompanhamento e apuração, quando cabível, das operações que 
apresentam suspeitas de irregularidades. 
Plano e Gestão de Continuidade de Negócios

de negócios, principalmente aqueles voltados para relacionamento e atendimento aos clientes, possui Plano 
de Continuidade de Negócios – PCN, que consiste em um conjunto de estratégias e planos de ação que 
são ativados quando da ocorrência de um evento, independentemente de sua proporção, que interrompa a 
continuidade de suas operações.
Segurança da Informação

Diante desse compromisso, a Empresa tem realizado a disseminação da cultura, por meio da divulgação da 

matérias nos canais internos de comunicação disponíveis, abordando os mais diversos tipos de assuntos 

disponíveis no mercado.
Agradecimentos

Diretoria

ATIVO Nota  2013  2012  2011 
CIRCULANTE .................................................................  3.031.671  2.613.148  2.950.802 
Disponível .....................................................................  135  5.873  7.665 
Caixa e bancos .............................................................

Aplicações ....................................................................  4  2.944.048  2.532.692  2.842.278 
Títulos e créditos a receber ........................................  48.662  55.086  50.872 
Títulos e créditos a receber ..........................................
Créditos tributários e previdenciários ...........................  6 

Outros créditos operacionais .....................................  38.826  19.497  49.987 
ATIVO NÃO CIRCULANTE ............................................  3.654.271  4.299.633  2.276.892 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...................................  3.636.532  4.286.412  2.207.545 
Aplicações ....................................................................  4  3.500.028  4.077.231  2.033.018 
Títulos e créditos a receber ........................................  136.504  209.181  174.527 
Créditos tributários e previdenciários ...........................  6  -  - 

 ..........................................  13.v 
 .............................................  -  - 

Investimentos ...............................................................  11.754  9.521  67.668 
 .........................  7  - 

Imóveis destinados a renda ..........................................  8  - 
Imobilizado ...................................................................  9  422  435  526 
Bens móveis .................................................................

 ....................................................
Intangível ......................................................................  10  5.563  3.265  1.153 

 .........................................................
TOTAL DO ATIVO ..........................................................  6.685.942  6.912.781  5.227.694 

PASSIVO  Nota  2013  2012  2011 
CIRCULANTE ..............................................................  6.204.668  5.777.462  4.750.556 
Contas a pagar ..........................................................  304.580  328.761  179.279 

 ...................................................
Impostos e encargos sociais a recolher ....................
Encargos trabalhistas ................................................
Impostos e contribuições ...........................................  11 

Provisões técnicas - capitalização ..........................  12  5.900.088  5.448.701  4.571.277 
Provisão para resgates ..............................................
Provisão para sorteios ...............................................

 .......................................................
PASSIVO NÃO CIRCULANTE ....................................  23.085  327.119  183.709 
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ......................................  23.085  327.119  183.709 
Contas a pagar ..........................................................  -  139.546  29.085 

 .......................................................  - 
Outros débitos ..........................................................  23.085  187.573  154.624 
Provisões judiciais .....................................................  13 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...............................................  15  458.189  808.200  293.429 
Capital social ..............................................................
Redução de capital em aprovação .............................  -  - 
Reservas de reavaliação ............................................  - 
Reservas de lucros .....................................................
Ajustes com títulos e valores mobiliários ...................

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .......  6.685.942  6.912.781  5.227.694 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nota  2013  2012 
Receita líquida com títulos de capitalização ..................................  570.531  531.429 

Arrecadação com títulos de capitalização ........................................
Variação da provisão para resgate ...................................................

Variação das provisões técnicas .....................................................  92.876  (3.677)
Resultado com outras provisões técnicas ........................................

Resultado com sorteio ......................................................................  (96.363)  (78.896)
Custo de aquisição............................................................................ 18(a)  (47.481)  (63.413)
Outras receitas e despesas operacionais ....................................... 18(b)  53.644  44.061 

.............................................................
 ..........................................................

Despesas administrativas ................................................................ 18(c)
Despesas com tributos ..................................................................... 18(d)
Resultado financeiro ......................................................................... 18(e)  257.209  287.358 

 ..........................................................................
 ........................................................................

Resultado patrimonial ....................................................................... 18(g) 3.300  5.846 
Resultado operacional ......................................................................  719.786  630.976 
Ganhos e perdas com ativos não correntes ...................................  713  8 
Resultado antes dos impostos e participações .............................  720.499  630.984 
Imposto de renda ............................................................................... 19
Contribuição social ........................................................................... 19
Participações sobre o resultado ......................................................
Lucro líquido do exercício ................................................................  451.665  383.924 
Quantidade de ações ........................................................................  196.359  196.359 
Lucro líquido por ação ......................................................................  2,30  1,96 

2013 2012
Resultado antes dos impostos e participações  720.499  630.984 
Ajustes para:

  Depreciações e amortizações ..............................................................................
  Reversão das perdas por redução ao valor recuperável dos ativos ....................
  Resultado positivo de equivalência patrimonial ...................................................
  Variações das provisões técnicas ........................................................................
  Provisão para riscos sobre créditos .....................................................................  - 

Lucro líquido ajustado do exercício .......................................................................  5.044.036  4.230.021 
Variações nas contas patrimoniais (Aumento)/Redução:

  Ajustes com títulos e valores mobiliários - títulos a valor justo por meio 
  do resultado ........................................................................................................
  Títulos e créditos a receber ..................................................................................

 ...............................................................................
  Contas a pagar .....................................................................................................
  Provisões técnicas - capitalização .......................................................................

 ......................................................................................................
Caixa Consumido pelas operações ........................................................................  (4.553.715)  (1.935.893)

 Imposto de renda sobre o lucro pago .....................................................................
 Contribuição de renda sobre o lucro pago .............................................................

Caixa Líquido Gerado nas atividades operacionais .............................................  206.959  2.073.871 
Atividades de Investimento

  Dividendos e juros sobre capital próprios recebidos............................................  - 
  Aplicações - Títulos disponíveis para a venda
  Ajustes com títulos e valores mobiliários - positivos ............................................
  Ajustes com títulos e valores mobiliários - negativos ...........................................  - 
  Aquisição de imobilizado ......................................................................................
  Ativo intangível desenvolvido internamente .........................................................

Caixa Gerado (Consumido) nas atividades de investimentos .............................  224.277  (2.075.663)
Atividades de Financiamento

  Dividendos e juros sobre capital próprio -
Caixa Consumido nas atividades de financiamento (436.974) -
Redução de caixa e equivalente de caixa ..............................................................  (5.738)  (1.792)

  Caixa e equivalente de caixa no início do exercício ............................................
 ..............................................

Redução de caixa e equivalente de caixa ..............................................................  (5.738)  (1.792)

2013 2012 
Lucro líquido do exercício ..................................................................  451.665  383.924 

Companhia ............................................................................................
 .............................................................................

Total do resultado abrangente do exercício .....................................  89.938  596.497 

 Reservas de lucros 
 Capital 

social 
Aumento / (redução) de 
capital (em aprovação) 

 Reservas de 
reavaliação - imóveis 

 Reserva 
legal 

 Reserva 
estatutária 

Ajustes com títulos 
e valores mobiliários 

 Lucros 
 acumulados  Total 

 Saldos em 01 janeiro de 2012.....................................................  250.000  (100.000)  764  49.583  38.449  54.633 -  293.429 
 Aumento/(Redução) de capital: 

 .....................................................................  -  -  -  -  -  - 
 .......................  -  -  -  -  -  - 

 .....................................................................  -  -  -  -  -  - 
 .......................  -  -  -  -  -  - 

 Reserva de reavaliação:
 Realização ..................................................................................  -  -  -  -  -  - 

 Ajustes com títulos e valores mobiliários.......................................  -  -  -  -  -  - 
..............................................................  -  -  -  -  -  - 

 .................................  -  -  -  -  - 
 Proposta para destinação do lucro líquido ....................................  -  -  -  -  - 
 Saldo em 31 de dezembro de 2012 ............................................  180.034  -  725  36.006  324.229  267.206  -  808.200 
 Reserva de reavaliação:  - 

 Realização ..................................................................................  -  -  -  -  -  - 
 Ajuste de títulos e valores mobiliários ...........................................  -  -  -  -  -  - 
 Dividendos pagos ..........................................................................  -  -  -  -  -  - 

.............................................................. -  -  -  -  -  - 
 .................................  -  -  -  -  -  - 

 ........................ - -  - - - -
 Proposta para destinação do lucro líquido ....................................  -  -   -  -  - 
 Saldos em 31 de dezembro de 2013 ..........................................  180.034 - -  36.006  336.670  (94.521) -  458.189 

1 Contexto operacional

sediada em São Paulo, autorizada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP a operar em 

Banco Bradesco S.A. 
As operações são conduzidas no contexto do conjunto das empresas integrantes do Grupo Bradesco 

administrativa comuns absorvidos segundo a praticabilidade e a razoabilidade de lhes serem atribuídos, 
em conjunto ou individualmente.

2 Resumo das principais políticas contábeis

demonstrações contábeis.
a. Base de preparação 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, incluindo os pronunciamentos, as orientações e as 

b. Reapresentação dos valores correspondentes 

que a Companhia detinha o direito legalmente executável de compensá-los. Esses saldos estão sendo 
compensados e reapresentados no balanço patrimonial. 

Ativo
Balanço anteriormente 

divulgado em 31/12/2012 Reclassificação

Balanço com 
reclassificações 

em 31/12/2012
Ativo não circulante ........................ 4.365.129 (65.496) 4.299.633
Títulos e créditos a receber ............ 274.677 (65.496) 209.181
Créditos tributários previdenciários ... -
Total do ativo ................................... 6.978.277 (65.496) 6.912.781
Passivo    
Passivo não circulante.................... 392.615 (65.496) 327.119
Contas a pagar................................. 205.042 (65.496) 139.546

 ...............................
Total do passivo .............................. 6.978.277 (65.496) 6.912.781

Ativo
Balanço anteriormente 

divulgado em 01/01/2012 Reclassificação

Balanço com 
reclassificações 

em 01/01/2012
Ativo não circulante ........................ 2.314.988 (38.096) 2.276.892
Títulos e créditos a receber ............ 212.623 (38.096) 174.527
Créditos tributários previdenciários ... -
Total do ativo ................................... 5.265.790 (38.096) 5.227.694
Passivo    
Passivo não circulante.................... 221.805 (38.096) 183.709
Contas a pagar................................. 67.181 (38.096) 29.085

 ...............................
Total do passivo .............................. 5.265.790 (38.096) 5.227.694

c. Base para avaliação e moeda funcional

d. Uso de estimativas e julgamentos 
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que a 

dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas 

exercício contábil.
e. Disponível (caixa e equivalentes a caixa)

mudança de valor justo e são utilizados pela Companhia para o gerenciamento de seus compromissos 
de curto prazo.

f. Aplicações

as seguintes categorias: mensurados a valor justo por meio do resultado, disponíveis para venda e 

são contabilizadas na data da transação.
(i) Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado

gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos, 

valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses 
ativos são reconhecidas no resultado do exercício.

(ii) Ativos financeiros mantidos até o vencimento
 Caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento, então, 

o vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor 
recuperável, acrescido dos rendimen ício. 
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(iii) Ativos financeiros disponíveis para venda

para venda. Após o reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo, e as mudanças, 
que não sejam perdas por redução ao valor recuperável, são reconhecidas em outros resultados 

(iv) Determinação do valor justo

tiveram seu valor justo obtido a partir das tabelas de taxas médias do mercado secundário divulgadas 

Companhia estabelece o valor justo por meio de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem 

geradas pela Administração da própria Companhia.
(v) Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos financeiros
 Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de 

atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor entrará em 

Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor 
é revertida e registrada no resultado.

de qualquer reembolso e amortização de principal, e o valor justo atual, decrescido de qualquer 
redução por perda de valor recuperável previamente reconhecida no resultado. Todavia, qualquer 

tenha sido registrada perda do valor recuperável, é reconhecida em outros resultados abrangentes.
(vi) Empréstimos e recebíveis

pelo custo amortizado decrescidos de quaisquer perda por redução ao valor recuperável.
g. Instrumentos financeiros derivativos

exclusivamente, à proteção de riscos associados com a variação de taxas de juros dos investimentos. As 

Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, e os custos de transação são reconhecidos 
no resultado quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor 

em cotações de preços de mercado para derivativos negociados em bolsa ou utilizando técnicas de 

rendimento são utilizadas para determinar o valor justo de taxa de juros.
h. Imobilizado

de redução de valor recuperável acumuladas, quando aplicável.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os 
recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dos 
custos de transação no resultado do exercício.

Gastos de reparo ou manutenção são reconhecidos no resultado do exercício à medida que são 

custo do ativo imobilizado. 
A depreciação do ativo imobilizado é reconhecida no resultado pelo método linear considerando as 

em imóveis de terceiros.
i. Intangíveis

Softwares adquiridos são registrados ao custo, deduzido da amortização acumulada e eventuais perdas 
acumuladas por impairment.
Despesas de desenvolvimento interno são reconhecidas como ativo quando é possível demonstrar 
sua intenção e capacidade de concluir o desenvolvimento, mensurando seu custo e a utilização dos 
softwares softwares 
desenvolvidos internamente incluem todos os custos diretamente atribuíveis ao desenvolvimento, 
deduzido da amortização acumulada gerada durante a vida útil, e são testados por impairment, caso 
haja indicativo de perda.

despesas à medida que são incorridas.
j. Provisões técnicas

o prazo previsto nas condições gerais do plano e é calculada através dos percentuais das quotas de 
capitalização, aplicável sobre os pagamentos realizados, sendo capitalizada mensalmente pelo indexador 

A provisão para resgate (PR) é constituída pelos valores dos títulos vencidos e antecipados e consiste 

A metodologia de cálculo consiste na acumulação de aportes que provêm de percentuais de cotas de 

A Provisão para sorteios a pagar (PSP) é constituída pelos valores das premiações dos títulos 
contemplados em sorteios e ainda não pagos, atualizada monetariamente pelo período entre a data do 

A provisão de despesa administrativa (PDA) é constituída para cobrir as despesas de colocação 

estabelecida em nota técnica atuarial.
k. Taxas e carregamento dos principais produtos

 Carregamento
Processo SUSEP Tipo 2013 e 2012

 ...............................................................................
 ...............................................................................
 ...............................................................................
 ...............................................................................
 ...............................................................................
 ............................................................................... PU

 ................................................................................... PU
 ............................................................................... PU

 ................................................................................... PU
 ................................................................................... PU

l. Ativos e passivos contingentes (provisões judiciais)
(i) Ativos contingentes
 Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle da 

de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível.
(ii) Passivos contingentes
 São constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, 

similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento dos Tribunais, sempre 

contabilmente, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas quando individualmente 

(iii) Obrigações legais
 Decorrem de processos judiciais relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é 

sua legalidade ou constitucionalidade, que, independente da avaliação acerca da probabilidade de 
sucesso, têm os seus montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis.

m. Benefícios a empregados
(i) Obrigações de curto prazo

despesa à medida que o serviço respectivo é prestado.
(ii) Obrigações por aposentadorias
 Plano de contribuição definida

reconhecidas como despesa no resultado quando são incorridas. Uma vez pagas as contribuições, 
a Companhia, na qualidade de empregador, não tem qualquer obrigação de pagamento adicional.

(iii) Outras obrigações pós-emprego

de desligamento.
(iv) Outros benefícios de curto prazo

e reconhecidos no resultado do exercício à medida que são incorridos.
n. Imposto de renda e contribuição social

reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no 

com base nas alíquotas vigentes na data de balanço e inclui qualquer ajuste aos impostos a pagar com 
relação aos exercícios anteriores.

e contribuição social lançado pela mesma autoridade tributária sobre a entidade sujeita à tributação. 

reduzidos na medida em que sua realização não seja provável.
o. Resultado

As receitas dos planos de capitalização são reconhecidas contabilmente no mês de sua emissão.
As correspondentes provisões técnicas são constituídas simultaneamente ao reconhecimento das 
receitas.
As receitas com planos de capitalização prescritos são reconhecidas após o período de prescrição, nos 

reconhecidas contabilmente quando incorridas. 

com o sindicato da categoria. Complementos adicionais à participação mínima são reconhecidos de 
acordo com metas estipuladas pela Administração. 

p. Novas normas e interpretações ainda não adotadas

impairment e hedge 
accounting (incluindo macro hedging) o comitê do IASB adiou a data de implantação dessa norma, para 

ou alteração nos pronunciamentos vigentes, correspondentes a esta norma.
3 Gerenciamento de riscos
a. Introdução

A Companhia está exposta aos riscos de subscrição, crédito, liquidez, mercado e operacional, 

processos de mensuração e o gerenciamento de riscos. 
Estrutura de gerenciamento de risco

valor ao negócio à medida que proporciona suporte às áreas de negócios no planejamento das 

e da Companhia.
Consideráveis investimentos nas ações relacionadas ao processo de gerenciamento de riscos são 
realizados, especialmente na capacitação do quadro de colaboradores. Tem-se o objetivo de elevar a 

No sentido amplo, o processo de Governança Corporativa representa o conjunto de práticas que 

sustentabilidade, envolvendo, principalmente, aspectos voltados à transparência e prestação de contas.
Nesse contexto, o processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas 
contempladas pelo escopo de Governança Corporativa que abrange desde a Alta Administração até as 

Esta estrutura encontra-se alinhada com as melhores práticas de mercado, contando com políticas, 

recursos humanos e tecnológicos, voltados a estas atividades.

um processo, apoiado em estrutura independente (no que tange a regulamentos, normas e políticas 
internas). Essa abordagem proporciona o aprimoramento contínuo dos modelos de gestão de riscos e 

A estrutura do Processo de Gerenciamento de Riscos permite que os riscos de subscrição, crédito, 

Comitê Executivo de Gestão de Riscos do Grupo estuda todos os riscos (subscrição, crédito, mercado, 

mitigação, entre outras atribuições.

de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital que tem por atribuição assessorar o Conselho 
de Administração na aprovação de políticas institucionais, diretrizes operacionais e estabelecimento de 
limites de exposição a riscos.

b. Risco de subscrição

subscrição e aceitação de riscos são periodicamente avaliadas através de grupos de trabalho. Além 
disso, o Departamento de Estudos Atuariais e Gestão de Riscos, parte integrante da estrutura de 
gerenciamento de riscos, têm como uma de suas principais atribuições o desenvolvimento de modelo 
interno para o cálculo do capital adicional baseado no risco de subscrição.
Principais riscos associados aos Títulos de Capitalização

algumas premissas atuariais para gerenciar e estimar os riscos envolvidos, tais como: premissas sobre 



236 – São Paulo, 124 (40) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014

continua

retorno de investimentos, despesas de colocação e administração relacionadas ao título, persistência e 
sorteios. As estimativas são baseadas na experiência histórica e nas expectativas atuariais.

sorteados em séries não integralizadas;

risco de taxa de juros, que é gerenciado como parte do risco de mercado.
Gerenciamento dos riscos dos Títulos de Capitalização
A Companhia monitora e avalia a exposição de riscos, sendo responsável pelo desenvolvimento, 

técnicas. A implementação dessas políticas e o gerenciamento desses riscos são apoiados pela 
Superintendência Técnica da Bradesco Capitalização.

não integralizadas;

Companhia. 
c. Risco de crédito

Gerenciamento do Risco de Crédito

integridade e a independência dos processos.
Esse gerenciamento de risco inclui o monitoramento de exposições ao risco de crédito de contrapartes 

Fitch 
Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s entre outras. 

procedimentos internos estruturados, independentes, e embasados em documentação e relatórios 
próprios, devidamente avaliados pelas estruturas de gestão de riscos da Companhia e do Banco 

mensuração e cálculo do capital.

 2013

Ativos financeiros - Rating AAA AA BBB B
Sem 

rating

Exposto 
exclusi- 

vamente 
a risco de 
mercado Total

Valor justo por meio do 
 resultado.................................. 2.046.580 76.139 146.199 20.576 10.126 281 2.299.901

 ........ -
 ........ - - - - -

Título de renda variável .............. - - - - -
Disponíveis para a venda ........ 3.465.429 54.987 - 35.359 9.983 578.417 4.144.175

 ........ - - - - -
 ........ - -

Título de renda variável .............. - - - - -

rating AAA uma vez que a contraparte é 

Trimestralmente, são realizadas as reuniões dos Comitês Executivos de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco 
Seguros e de Gestão de Risco de Crédito do Banco Bradesco, para as tratativas deliberativas, possuindo as 
atribuições necessárias para o atendimento regulatório e o aprimoramento nos processos de gestão.

d. Risco de liquidez 

Companhia honre seus compromissos em razão dos descasamentos entre pagamentos e recebimentos, 

liquidar as operações em tempo hábil e de modo seguro.
Exposição ao risco de liquidez

respectivos passivos. Para tanto, são empregados métodos atuariais para estimar os passivos oriundos 
de títulos de capitalização. A qualidade dos investimentos também garante a capacidade de cobrirmos 
altas exigências de liquidez.

Ativo Prazo estimado de realização
 Até 1 ano 1 a 5 anos Acima de 5 anos Total
Disponível .................................................. - - 135
Aplicações (*) ............................................ 6.444.076
Títulos e créditos a receber (**) ................. - 48.923

 ..................... - - 38.826
Total Ativo ................................................ 2.712.165 1.206.500 2.613.295 6.531.960
 .
Passivo Prazo estimado de realização
 Até 1 ano 1 a 5 anos Acima de 5 anos Total
Contas a pagar .......................................... - - 304.580
Provisões técnicas..................................... - - 5.900.088
Provisões judiciais (**) ............................... - 23.085
Total Passivo ........................................... 6.205.862 21.891 - 6.227.753

mobiliários. Ações e quotas de

Gerenciamento do Risco de Liquidez

controles, principalmente no que diz respeito ao estabelecimento de limites técnicos, com permanente 

A política corporativa de gestão de riscos de mercado e liquidez tem por objetivo assegurar a existência 
de normas, critérios e procedimentos que garantam a Companhia o estabelecimento de reserva mínima 
de liquidez, bem como a existência de estratégia e de planos de ação para situações de crise de liquidez.

e. Risco de mercado

podem apresentar descasamentos de prazos, moedas e indexadores.
endo as diretrizes e limites monitorados 

diariamente, de maneira independente.

probabilidade e magnitude, com seus respectivos planos de mitigação devidamente aprovados pela 
estrutura de governança.
Gerenciamento do risco de mercado 

Definição de Limites

como pelos Comitês Executivos de Investimentos e de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros 
quando os limites são relacionados ao segmento de seguros. Posteriormente são submetidas à aprovação 

A carteira da Companhia consiste em operações estruturais provenientes das linhas de negócio de uma 

de oscilações de mercado, mas sim a manutenção do investimento pelo período necessário ao seu tipo 

Modelos de Mensuração do Risco de Mercado
As posições em ações são mensuradas mediante a metodologia de VaR Delta-Normal para o horizonte 

estatísticos que atribuem maior peso aos retornos recentes.
Economic 

Value Equity mico sobre as posições, de acordo com os cenários elaborados 

negativos que podem ocorrer nas curvas de taxas de juros, com impactos sobre os ativos e passivos ao 
longo da vida das operações, não representando necessariamente prejuízo contábil.
Análise de Sensibilidade de Risco de Mercado

Cenário
Choque de 1 ponto base para taxa de juros 

e 1% de variação para preços
Fator de risco
Índice Bovespa em pontos .........................................

 ............................................
...........................................

Fatores de riscos
Taxa de Juros 

em reais
Índices 

de preços
Renda 

variável
Total sem 

correlação
Total com 

correlação
Posição ...........................

Impacto sobre as 
exposições sujeitas à:

variações de taxas 

e cupons de taxas 
de juros

variação da 
taxa dos cupons 

de índices de 
preços

variação do 
preço de 

ações

f. Risco operacional

Estratégico e o de Imagem.
Gerenciamento do risco operacional
A Companhia aborda o gerenciamento do risco operacional num processo de aprimoramento contínuo, 

comprometer a qualidade deste gerenciamento. Todo o processo de Governança Corporativa para 
gerenciamento do risco operacional é acompanhado trimestralmente pelos comitês executivos do Grupo 

atribuições:

da Companhia;

negócios da Companhia;
-

rentes ao montante da alocação de capital;

das dependências envolvidas no processo, bem como as revisões executadas anualmente.
Procedimentos de Controle e Monitoramento contínuo

de risco operacional, assegurando o correto tratamento mediante as origens/causas, para a avalia-
ção, monitoramento e controle, possibilitando à redução dos impactos, ao menor custo.

-

g. Gerenciamento de capital

para o alcance dos objetivos estratégicos do Grupo Bradesco Seguros, levando em consideração o 

dimensão da exposição a riscos.

que o Grupo Bradesco Seguros mantenha uma sólida base de capital para apoiar o desenvolvimento 

extremas, em atendimento aos requerimentos regulatórios e/ou aos aspectos de Governança Corporativa.
A Companhia deve manter, permanentemente, capital compatível com os riscos de suas atividades e 

solvência, capital mínimo requerido e capital adicional) pelo respectivo órgão regulador.
4 Aplicações
a. Resumo da classificação das aplicações 

2013 % 2012 %
Títulos a valor justo por meio do resultado ........................... 2.299.901 35,69 1.635.096 24,73

..........................
 ................... - -

Títulos disponíveis para venda ............................................... 4.144.175 64,31 4.974.827 75,27
..........................

 .....................
 ...................

 ............................................
 .....
 ...

Total ........................................................................................... 6.444.076 100,00 6.609.923 100,00
b. Composição das aplicações por prazo e por título

do Grupo Bradesco Seguros, estão abaixo apresentados com base no percentual de participação da 

 2013

 

1 a 30 dias 
ou sem 

vencimento 
definido

31 a 
180 

dias

181 a 
360 

dias
Acima de 
360 dias

Valor 
contábil/ 

Valor 
justo 

Valor 
atuali- 

zado 

Ajuste 
a valor 

justo 
Títulos a valor justo 
 por meio do resultado . 1.538.277 152.500 334.183 274.941 2.299.901 2.299.628 273
Notas do tesouro 
 nacional – operação 
 compromissada ............. - - - -

 
 emissores privados ........ -
Debêntures ........................ - -

 
 bancários ....................... - - -
Depósito em garantia 
 especial .......................... - - -

 
 investimentos ................. - - - -

 
 tesouro ........................... - - -
Ações................................. - - - (6)
Títulos disponíveis 
 para venda .................... 589.523 35.359 19.265 3.500.028 4.144.175 4.301.710 (157.535)
Notas do tesouro nacional . - - -
Ações................................. - - -
Debêntures ........................ -

imobiliários......................... - - -

imobiliários......................... - - -
Notas do tesouro nacional  
 – operação 
 compromissada.............. - - - -
Total .................................. 2.127.800 187.859 353.448 3.774.969 6.444.076 6.601.338 (157.262)
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 2012

 

1 a 30 dias 
ou sem 

vencimento 
definido

31 a 
180 

dias

181 a 
360 

dias
Acima de 
360 dias

Valor 
contábil/ 

Valor 
justo

Valor 
atualiza-

do

Ajuste 
a valor 

justo 
Títulos a valor justo por meio  
 do resultado .......................... 1.016.815 5.154 2.256 610.871 1.635.096 1.632.591 2.505

 
 – operação compromissada.... - - - -
Notas do tesouro nacional 
 – operação compromissada.... - - - -

 
 privados .................................. - - -
Debêntures ................................. - -

 
 bancários ................................ - - -

 
 investimentos .......................... - - - -
Depósito em garantia especial ... - - -

 ..... - - -
Notas comerciais ........................ - - -
Ações.......................................... - - -
Títulos disponíveis para venda 901.518 - - 4.073.309 4.974.827 4.529.484 445.343
Notas do tesouro nacional .......... - - -
Ações.......................................... - - -
Notas do tesouro nacional 
 – operação compromissada.... - - -
Debêntures ................................. - -

 
 imobiliários .............................. - - -

 
 imobiliários .............................. - - -

 
 – operação compromissada.... - - - -
Total ........................................... 1.918.333 5.154 2.256 4.684.180 6.609.923 6.162.075 447.848

menos valia
mil. Adicionalmente, considerando a política adotada pela Companhia para caracterização de redução ao 
valor recuperável (impairment

.

c. Cobertura das provisões técnicas

 2013 2012
Total das provisões técnicas ..............................................................................
Total a ser coberto..............................................................................................

 ...................................................................
Ações..................................................................................................................

 .............................................................................
 ............................................................................

Total dado em cobertura .................................................................................... 6.064.753 5.648.700
Suficiência......................................................................................................... 164.665 199.999

d. Hierarquia do valor justo

Inputs
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços);

inputs 
não observáveis).

 2013 2012
 Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Valor justo por meio do resultado 12.082 2.287.819 2.299.901 11.184 1.623.912 1.635.096
Notas do tesouro nacional 
 – operação compromissada......... - -

 
 privados ....................................... - -
Debêntures ...................................... - -

 - -
Depósito em garantia especial ........ - -

 - -
 .......... - -

Ações............................................... - -
 

 – operação compromissada......... - - - -
Notas comerciais ............................. - - - -
Disponíveis para venda ................ 4.046.090 98.085 4.144.175 4.504.888 469.939 4.974.827
Notas do tesouro nacional ............... - -
Ações............................................... - -
Debêntures - -

 
 imobiliários ................................... - -

 
 imobiliários ................................... - -
Notas do tesouro nacional 
 – operação compromissada......... - -

 .............. - - - -
Total ................................................ 4.058.172 2.385.904 6.444.076 4.516.072 2.093.851 6.609.923

e. Movimentação das aplicações financeiras

 2013 2012
Saldo em 1º de janeiro ..................................................................................  6.609.923 4.875.296
(+) Aplicações ..................................................................................................
(-) Resgates .....................................................................................................
(+) Rendimentos ..............................................................................................
(+) Incorporação de empresa controlada ........................................................ -
(+/-) Ajuste a valor justo ..................................................................................
Saldo em 31 de dezembro ............................................................................  6.444.076 6.609.923

f. Desempenho

benchmark.
5 Instrumentos financeiros derivativos

6 Ativos e passivos fiscais
a. Créditos tributários e previdenciários líquido 

 2013 2012 01/01/2012

 
Circu- 
lante

Não 
circu- 
lante Total

Circu- 
lante

Não 
circu- 
lante Total

Circu- 
lante

Não 
circu- 
lante Total

Impostos a compensar .......... - - -
.. - - - - - - - 

 
 ........................ - - - - - - - 

Total ...................................... 47.007 89.236 136.243 54.541 - 54.541 49.008 - 49.008

b. Tributos diferidos líquido-passivo não circulante

 2013 2012 01/01/2012

 
Circu- 
lante

Não 
circu- 
lante Total

Circu- 
lante

Não 
circu- 
lante Total

Circu- 
lante

Não 
circu- 
lante Total

.. - - - - -
 

 ........................ - - - - -
Total ...................................... - - - - 139.546 139.546 - 29.085 29.085

c. Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos
(i) Créditos tributários diferidos

 
Saldo em 

31/12/2012
Consti-
tuição            

Reali-
zação

Saldo em 
31/12/2013

Créditos tributários sobre diferenças temporárias
.....................................

Provisões para contingências cíveis .....................................
Provisões para contingências trabalhistas ............................
Provisão para desvalorização de títulos e investimentos ......

 ....................................................................................
Ajuste a valor de mercado – títulos disponíveis para venda . - -
Total dos créditos tributários ............................................. 65.496 79.586 (50.825) 94.258

 
Saldo em 

31/12/2011
Consti-
tuição            

Reali-
zação

Saldo em 
31/12/2012

Créditos tributários sobre diferenças temporárias     
..................................... -

Provisões para contingências cíveis .....................................
Provisões para contingências trabalhistas ............................
Provisão para desvalorização de bens móveis ..................... - -
Provisão para desvalorização de títulos e investimentos ...... -

 ....................................................................................
Total dos créditos tributários ............................................. 38.096 28.772 (1.372) 65.496
(ii) Obrigações fiscais diferidas 

Saldo em 
31/12/2012

Consti-
tuição            

Reali- 
zação

Saldo em 
31/12/2013

 
 disponível para venda ....................................................... - -
Atualização de depósito judicial ...........................................
Reserva de reavaliação ........................................................ -
Total ..................................................................................... 205.042 4.465 (204.485) 5.022

 
Saldo em 

01/01/2012
Consti-
tuição            

Reali- 
zação

Saldo em 
31/12/2012

 
 disponível para venda .......................................................
Atualização de depósito judicial ...........................................
Reserva de reavaliação ........................................................ -
Total ..................................................................................... 67.181 170.800 (32.939) 205.042

d. Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias
 Diferenças temporárias

 
Imposto 

de renda
Contribuição 

social Total
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

 19.786 11.458 31.244
A projeção de realização de crédito tributário é uma estimativa e não está diretamente relacionada à 
expectativa de lucros contábeis.

7 Investimentos - Participações societárias

Dados em 31 de dezembro de 2013
BSP Empreendimentos 

Imobiliários S.A.(a)(b)
Atlântica 

Capitalização S.A.(c)
Capital Social................................................................ -
Quantidade de ações possuídas   

 ................................................................................ -
Percentual de participação ........................................... -
Total de ativos .............................................................. -
Total de passivos líquidos das provisões judiciais ....... -

 .......................................... -
Total das receitas ......................................................... -

 .............................. -
Saldo em 1º de janeiro de 2012 ................................. - 57.832
Integralização de Capital .............................................. -
Ajustes com títulos e valores imobiliários ..................... -
Resultado de equivalência patrimonial ......................... -
Incorporação................................................................. -
Saldo em 31 de dezembro de 2012 ........................... - -
Integralização de Capital .............................................. -
Dividendos .................................................................... -
Resultado de equivalência patrimonial ......................... -
Saldo em 31 dezembro de 2013 ................................ 11.754 -

-

8 Imóveis destinados à renda
 2013 2012
Custo original..................................................................................................... -
Depreciação ...................................................................................................... -
Provisão para perda .......................................................................................... -
Total .................................................................................................................. - 9.521

BSP Empreendimentos Imobiliários em valor correspondente ao valor contábil dos imóveis.
9 Imobilizado

 Saldo em 2012 Aquisição  Depreciação Saldo em 2013 
Bens móveis ..........................................

 ............................. (46)
Total ...................................................... 435 98 (111) 422

 Saldo em 2011 Aquisição  Depreciação Saldo em 2012 
Bens móveis .......................................... - (64)

 .............................
Total ...................................................... 526 10 (101) 435

10 Intangível 
 2013 2012
Saldo em 1º de janeiro .................................................................................... 3.265 1.153
Aquisição ...........................................................................................................
Amortização.......................................................................................................
Reversão ao valor recuperável.......................................................................... -
Saldo em 31 de dezembro .............................................................................. 5.563 3.265
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11 Impostos e contribuições 
 2013 2012
Imposto de renda...........................................................................................
Contribuição social ........................................................................................

 .........................................................................................................
PIS .................................................................................................................
Total .............................................................................................................. 181.447 209.306

12 Provisões técnicas 
a. Composição

 2013 2012
Provisão matemática para capitalização .......................................................
Provisão para resgates..................................................................................
Provisão para sorteios a realizar ...................................................................
Provisão para sorteios a pagar......................................................................
Provisão para despesas administrativas .......................................................

 ............................................................................. -
Total .............................................................................................................. 5.900.088 5.448.701

b. Movimentação das provisões técnicas 
 2013 2012
Saldo em 1º de janeiro ................................................................................ 5.448.701 4.571.277
(+) Constituições (resgates e sorteios) ..........................................................
(-) Resgates/sorteios pagos ..........................................................................
(-) Baixa de títulos prescritos .........................................................................
(+) Atualização monetária e juros ..................................................................
Saldo em 31 de dezembro .......................................................................... 5.900.088 5.448.701

13 Provisões judiciais
-
-

quais não cabem mais recursos, ou a sua prescrição.
(i) Obrigações legais - fiscais e previdenciárias
 A Companhia vem discutindo judicialmente a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos e 

contribuições, os quais estão provisionados. 

-
to à vista de débitos tributários, com anistia para liquidação de débitos administrados pela Receita 

-

adesão.

base negativa de Contribuição Social na liquidação de juros dos débitos inseridos no programa que 

(ii) Processos trabalhistas
 São ações ajuizadas por ex-empregados, visando obter indenizações, em especial o pagamento de 

-

 Para os demais processos, a provisão é constituída com base no valor médio apurado pela totalida-

de ajuizamento.
(iii) Processos cíveis

cujos valores estão sendo discutidos judicialmente pela Companhia.
(iv) Movimentação das provisões judiciais constituídas

Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º de janeiro de 2013 .............................. 186.732 69 772 187.573
Constituições .............................................................
Reversões/Pagamentos ............................................

 - -
Pagamento ................................................................ - -
Variações de provisões já constituídas por 
 alteração de estimativas e probabilidades ............. -
Atualização monetária ............................................... - -
Saldo em 31 de dezembro de 2013 ........................ 22.426 66 593 23.085

Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º de janeiro de 2012 .............................. 153.614 220 790 154.624
Constituições ............................................................. -
Reversões .................................................................
Pagamento ................................................................ - -
Variações de provisões já constituídas por 
 alteração de estimativas e probabilidades ............. -
Atualização monetária ............................................... - -
Saldo em 31 de dezembro de 2012 ........................ 186.732 69 772 187.573

-

(v) Depósitos judiciais e fiscais
 2013 2012

 ......................................................................................................
Plano verão - IR e CS....................................................................................

 ..............................................................
....................................................................................................

Cíveis e trabalhistas ......................................................................................
 ............................................................................................................

Total .............................................................................................................. 47.260 209.181
14 Patrimônio líquido
a. Capital social e dividendos

-
nárias e nominativas, sem valor nominal.
De acordo com as disposições estatutárias, a cada ação corresponde um voto nas Assembleias Gerais, 

nos termos da legislação societária brasileira.

2013 2012
Lucro líquido do exercício ..........................................................................
Constituição da reserva legal ........................................................................ -
Realização de reservas:
Realização de reavaliação ...........................................................................

Base de cálculo dos dividendos ................................................................
Dividendos propostos no exercício................................................................
Juros sobre capital próprio creditados antecipadamente .............................. -
Imposto de renda sobre juros sobre capital próprio ...................................... -
Percentagem sobre o lucro líquido ajustado de exercício ...................... 25,00% 25,00%

b. Atos societários

Ativo  Passivo  
Circulante ...................................... 60.774 Circulante ................................................. 474
Disponível ....................................... Contas a pagar ..........................................
Aplicações ...................................... Provisões técnicas - capitalização ........
Títulos e créditos a receber ............ Passivo não circulante............................ 2.600
Despesas antecipadas ................... Exigível a longo prazo............................. 2.600
Ativo não circulante ..................... 12.964 Contas a pagar ..........................................
Realizável a longo prazo .............. 12.964  ...........................................
Títulos e créditos a receber ............ Patrimônio líquido ................................... 70.664
Total do ativo ................................ 73.738 Total do passivo e patrimônio líquido ... 73.738

c. Reserva legal

d. Reserva estatutária

 
A Administração irá propor ao acionista que delibere pelo aumento de capital por pagamento de 
dividendos em montante equivalente à parcela de reservas de lucro que exceder o valor do capital social 

15 Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital

é equivalente ou maior valor entre o capital base, o capital de risco e a margem de solvência. Até que o 
CNSP regule o capital adicional pertinente a risco de mercado a Companhia está apurando o capital de 
risco com base nos riscos de subscrição, crédito e operacional, como demonstrado abaixo:

 ................................................................................................................
 (-) Participações societárias ...............................................................................................
 (-) Ativos intangíveis ...........................................................................................................
Patrimônio líquido ajustado (PLA) ................................................................................... 440.872
Capital-base (I) ................................................................................................................... 10.800
Capital de risco (II) ............................................................................................................ 142.851
Capital de risco de subscrição.............................................................................................
Capital de risco operacional ................................................................................................
Capital de risco de crédito ...................................................................................................

 ............................
Capital mínimo requerido (CMR) – (maior entre (I) e (II)) ............................................... 142.851
Suficiência de capital (PLA-CMR) .................................................................................... 298.021

16 Benefícios a empregados
Planos de Previdência Complementar

empresa ligada Bradesco Vida e Previdência S.A.
17 Transações e saldos com partes relacionadas

 2013 2012  2013 2012
Ativo ................................... 1.525.565 1.353.235 Receitas .................................. 1.755 3.818
Disponibilidades ............... 32 659 Receitas com aluguéis .......... 1.755 3.818
Banco Bradesco S.A. 

 ............
Banco Bradesco S.A. 

 .................
      
Aplicações......................... 1.525.533 1.352.576 Despesas ................................ (45.887) (24.272)
Banco Bradesco S.A. 

 .......
Rateio das despesas 
 administrativas (a) .............

(41.203) (23.645)

Bradesco Seguros S.A. 
 (controlador direto)...............

Passivo .............................. 104.885 98.251 Despesas com aluguéis ........ (547) (471)

Dividendos a pagar .......... 98.235 95.260

Bréscia Empreendimentos e 
 

 (empresa ligada) ..................
Bradesco Seguros S.A. 
 (controlador direto)..........

 
 (empresa ligada) ..................

Valores a pagar (a) ........... 6.650 2.991
Banco Bradesco S.A. 

 ................. (4)
Bradesco Seguros S.A. 
 (controlador direto) (a) .... Outras despesas.................... (4.137) (156)

 
 Banco Bradesco S.A. 

............
 .................. - 

Scopus Tecnologia ..................
 ........................ -

Total (ativo – passivo) ...... 1.420.680 1.254.984 Total (receita – despesa)....... (44.132) (20.454)

-

de comando do Grupo Bradesco Seguros, no desenvolvimento de atividades de: a) administração 
-

estabelecidos na Convenção do Grupo Bradesco Seguros.
(b) Despesas com taxa de custódia e serviços de ações escriturais.

Remuneração do pessoal-chave da Administração 

Seguros.

de contribuiçã

2013 2012
Benefícios a Administradores   
Proventos .............................................................................................................
Encargos sociais ..................................................................................................

 ...........................
Total ..................................................................................................................... 7.738 10.121

baseada em ações para seu pessoal-chave da Administração.

18 Detalhamento das contas de resultado
a. Custo de aquisição

 2013 2012
Despesas de corretagem .....................................................................................
Despesas de custeamento de venda ...................................................................

 ..................................................................................
Total ..................................................................................................................... (47.481) (63.413)

b. Outras receitas e despesas operacionais
 2013 2012
Receita com baixa de títulos prescritos ................................................................
Constituição de provisão para contingências cíveis .............................................

 ............................................................
Total ..................................................................................................................... 53.644 44.061
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c. Despesas administrativas
 2013 2012
Despesas com pessoal próprio ............................................................................

 Honorários da Administração ...........................................................................
 ........................................................................................................
 .......................................................................................................

 Planos de previdência privada .........................................................................
 ...............................................................................................................

Despesas com serviços de terceiros ....................................................................
 .......................................................

Despesas com publicidade e propaganda institucional........................................
Despesas com publicações ..................................................................................
Despesas com donativos e contribuições ............................................................
Despesas administrativas diversas ......................................................................
Total ..................................................................................................................... (83.434) (67.083)

d. Despesas com tributos
 2013 2012
Despesas com PIS ...............................................................................................

 .......................................................................................
 .....................................................................

 ...............................................................
Total ..................................................................................................................... (30.496) (24.649)

e. Resultado financeiro 
 2013 2012
Receitas financeiras   

 .......................................................................
Receitas com títulos de renda variável.................................................................
Receitas com títulos de renda variável – dividendos e juros 
 sobre o capital próprio ......................................................................................

 .........................................
Atualização monetária de créditos tributários.......................................................

 ...................................................................................
Total ..................................................................................................................... 739.438 630.382
Despesas financeiras   

 ...........................................
Redução ao valor recuperável de títulos de renda variável .................................

 ..............................................................
Atualização monetária das provisões técnicas.....................................................
Atualização monetária de provisões judiciais .......................................................

 ................................................................................
Total .....................................................................................................................
Total ..................................................................................................................... 257.209 287.358

f. Resultado financeiro por categoria
 2013 2012
Ativos disponíveis para venda ..............................................................
Ativos a valor justo por meio do resultado............................................
Total ..................................................................................................... 538.726 535.612

g. Resultado patrimonial
2013 2012

Resultado de equivalência patrimonial .................................................................
Receita com aluguel, líquida de depreciação .......................................................
Total ..................................................................................................................... 3.300 5.846

h. Despesas de imposto de renda e contribuição social
 2013 2012
Impostos diferidos
Realização/Constituição no exercício sobre adições temporárias .......................
Subtotal ............................................................................................................... (12.859) 22.894
Imposto de renda e contribuição social devidos...................................................
Imposto de renda e contribuição social do exercício ..................................... (268.265) (246.309)

19 Reconciliação da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social
 2013 2012
Resultado antes de impostos e participações ...............................................
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas básicas 

 ......................................................................

Equivalência patrimonial tributada nas controladas e coligadas ......................... 644
Participações no lucro .........................................................................................
Juros sobre o capital próprio ............................................................................... -
Doações, patrocínios ...........................................................................................
Dividendos ...........................................................................................................
Contribuição de entidade de classe ....................................................................

 ..................................................................................................................
...............................................

Imposto de renda e contribuição social contabilizados no exercício .......... (268.265) (246.309)
Alíquota efetiva .................................................................................................. 37,23% 39,04 %

20 Outras informações

novos métodos e critérios contábeis introduzidos em razão da convergência das normas contábeis 
brasileiras aos padrões internacionais;

-

Em uma avaliação preliminar, não haverá impactos relevantes.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PARECER ATUARIAL

oDiretor-Presidente
Diretor-Gerente

Enrique Adan Y Coello Diretor

Diretor

Diretor

Vinicius José de Almeida Albernaz Diretor

À
Diretoria e aos Acionistas da Bradesco Capitalização S.A.

os critérios contábeis estabelecidos no

encaminhadas à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.
-

junto aos seus subscritores/titulares.

São Pa

Diretor-Geral

DIRETORIA

Contadora

Aos
Administradores e Acionistas da
Bradesco Capitalização S.A. 
São Paulo - SP

Examinam

assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com 
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 

dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 

os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 

da Companhia para planejar os procedimentos de au

inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

tomadas em conjunto.

Opinião

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Reapresentação dos valores correspondentes

São Pa

Certificação Digital.
Segura, ágil e 100% confiável.

Imprensa Oficial, a Autoridade Certificadora  
Oficial do Governo do Estado de São Paulo.
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