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Cia. Itaú de Capitalização
CNPJ nº 23.025.711/0001-16

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2014

BALANÇO PATRIMONIAL  (Em Milhares de Reais)
ATIVO  NOTAS 31/12/2014 31/12/2013
CIRCULANTE ...................................................................................   4.491.822 5.030.915
 DISPONÍVEL - Caixa e Bancos ....................................................  2.5a e 3 4.953 4.696
 APLICAÇÕES ................................................................................  2.5b e 4 4.474.754 5.021.872
 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ...........................................   12.053 3.733
  Títulos e Créditos a Receber .......................................................   6.489 524
  Créditos Tributários e Previdenciários .........................................  2.5e, 8bI e 8c 2.403 3.209
  Outros Créditos............................................................................   3.161 –.–
 DESPESAS ANTECIPADAS ..........................................................   62 614
ATIVO NÃO CIRCULANTE ...............................................................   890.839 1.376.028
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ..................................................   41.394 50.547
 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ...........................................   41.394 50.547
  Créditos Tributários e Previdenciários .........................................  2.5e, 8bI e 8c 12.263 22.956
  Depósitos Judiciais e Fiscais .......................................................  6 29.110 27.349
  Outros Créditos Operacionais .....................................................   21 242
 INVESTIMENTOS ..........................................................................  2.5c 32.298 510.948
  Participações Societárias ............................................................  9 –.– 477.033
  Imóveis Destinados à Renda .......................................................   32.298 33.915
 INTANGÍVEL - Outros Intangíveis ...............................................  2.5d 817.147 814.533

TOTAL DO ATIVO .............................................................................   5.382.661 6.406.943

PASSIVO  NOTAS 31/12/2014 31/12/2013
CIRCULANTE ...................................................................................   3.584.582 3.114.476
 CONTAS A PAGAR ........................................................................   534.531 46.493
  Obrigações a Pagar .....................................................................  10b 339.764 5.804
  Impostos e Encargos Sociais a Recolher ....................................   322 –.–
  Encargos Trabalhistas .................................................................   249 –.–
  Impostos e Contribuições ............................................................  2.5e 194.196 40.689
 PROVISÕES TÉCNICAS - Capitalização .....................................  2.5f e 5 3.050.051 3.067.983
  Provisões para Resgates .............................................................   3.004.307 2.991.962
  Provisões para Sorteios ..............................................................   26.361 27.836
  Provisão Administrativa ...............................................................   16.260 40.310
  Provisão para Complementação de Sorteios ..............................   2.720 4.504
  Provisão para Distribuição de Bônus ...........................................   403 3.371
PASSIVO NÃO CIRCULANTE ..........................................................   376.412 387.831
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ...........................................................   376.412 387.831
 CONTAS A PAGAR - Tributos Diferidos ......................................  2.5e e 8bII 331.399 317.763
 OUTROS DÉBITOS - Provisões Judiciais ...................................  6 45.013 70.068
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................................................................  10 1.421.667 2.904.636
  Capital Social ...............................................................................   677.429 2.077.429
  Reservas de Capital ....................................................................   7.606 7.606
  Reservas de Reavaliação ............................................................   2.800 2.675
  Reservas de Lucros .....................................................................   733.836 815.854
  Ajuste de Avaliação Patrimonial ..................................................   (4) 1.072
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..............................   5.382.661 6.406.943

      01/01 a 01/01 a
     NOTAS  31/12/2014 31/12/2013

RECEITA LÍQUIDA COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO ...................  577.939 526.320
 Arrecadação com Títulos de Capitalização .........................................  2.430.281 2.382.213
 Variação da Provisão para Resgate ....................................................  (1.852.342) (1.855.893)
VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS ...........................................  14.652 (31.493)
RESULTADO COM SORTEIO ...............................................................  (41.007) (52.043)
CUSTO DE AQUISIÇÃO ........................................................................  (15.875) (17.194)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS .........................  69.112 49.425
 Outras Receitas Operacionais ............................................................. 7a 70.718 50.585
 Outras Despesas Operacionais ...........................................................  (1.606) (1.160)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ..........................................................  (258.498) (219.125)
 Serviços de Terceiros ..........................................................................  (3.088) (19.056)
 Localização e Funcionamento .............................................................  (8.489) (7.192)
 Publicidade e Propaganda...................................................................  (5.562) (1.310)
 Publicações .........................................................................................  (90) (125)
 Donativos e Contribuições ...................................................................  (12.559) (1.985)
 Despesas Administrativas Diversas .................................................... 11 (228.710) (189.457)
DESPESAS COM TRIBUTOS ................................................................ 8aII e 25e (38.937) (30.029)
RESULTADO FINANCEIRO................................................................... 7b 370.349 164.686
 Receitas Financeiras ...........................................................................  554.742 336.862
 Despesas Financeiras .........................................................................  (184.393) (172.176)
RESULTADO PATRIMONIAL.................................................................  31.139 109.686
 Receitas com Imóveis de Renda .........................................................  16.953 13.146
 Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda ......................  (1.617) (1.618)
 Receitas com Ajustes de Investimentos em Controlada e Coligada ... 9 17.191 98.159
 Despesas com Ajustes de Investimentos em Controlada e Coligada . 9 (4) (1)
 Despesas com Outros Investimentos ..................................................  (1.384) –.–-
RESULTADO OPERACIONAL ..............................................................  708.874 500.233
GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES ..................  24.963 7.019
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES ...............  733.837 507.252
 Imposto de Renda ............................................................................... 2.5e e 8aI (174.936) (104.706)
 Contribuição Social .............................................................................. 2.5e e 8aI (110.305) (62.987)
LUCRO LÍQUIDO ...................................................................................    448.596   339.558
QUANTIDADE DE AÇÕES .................................................................... 10a 670.963 670.963
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO .............................................................. 2.5h 668,59 506,08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Em Milhares de Reais)
      01/01 a 01/01 a
      31/12/2014 31/12/2013
LUCRO LÍQUIDO .................................................................................................... 448.596 339.558
Ajuste de Títulos e Valores Mobiliários de Coligada e Controladada ............... (1.072) (3.738)
Parcela de Outros Resultados Abrangentes de Coligadas e Controladas ...... (4) –.–
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE .............................................................. 447.520 335.820

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Milhares de Reais)
      01/01 a 01/01 a
      31/12/2014 31/12/2013
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO .................................................................................... 451.817 320.722
 Lucro Líquido ............................................................................................................. 448.596 339.558
 Ajustes para: .............................................................................................................. 3.221 (18.836)
  Depreciações e Amortizações ................................................................................ 3.003 1.618
  Resultado de Participação em Controlada e Coligada ........................................... (17.187) (98.158)
  Tributos Diferidos .................................................................................................... 17.501 76.632
  Outros ..................................................................................................................... (96) 1.072
VARIAÇÃO NAS CONTAS PATRIMONIAIS
  Ativos Financeiros .................................................................................................. 547.118 (1.596.960)
  Créditos Tributários e Previdenciários .................................................................... 7.634 (48.123)
  Despesas Antecipadas ........................................................................................... 552 (519)
  Outros Ativos .......................................................................................................... (9.147) 868
  Depósitos Judiciais e Fiscais .................................................................................. (1.519) (4.255)
  Fornecedores e Outras Contas a Pagar ................................................................. 7.751 (8.762)
  Impostos e Contribuições ....................................................................................... 164.813 138.943
  Provisões Técnicas - Capitalização ........................................................................ (17.932) 136.204
  Provisões Judiciais ................................................................................................. (25.055) 21.921
CAIXA GERADO/(CONSUMIDO) PELAS OPERAÇÕES ........................................... 1.126.032 (1.039.961)
  Dividendos Recebidos ............................................................................................ 149.379 18
  Impostos Sobre o Lucro Pagos .............................................................................. (10.735) (101.979)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/(CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS .... 1.264.676 (1.141.922)
  Aquisição de Intangível ........................................................................................... (4.000) –.–
  Alienação de Investimentos .................................................................................... 343.765 2.207.666
CAIXA LÍQUIDO GERADO/(CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES DE 
 INVESTIMENTO ........................................................................................................ 339.765 2.207.666
  Redução de capital ................................................................................................. (1.400.000) –.–
  Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos ................................................ (204.184) (1.075.457)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/(CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES DE 
 FINANCIAMENTO ..................................................................................................... (1.604.184) (1.075.457)
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE 
 CAIXA (Notas 2.5a e 3) ............................................................................................ 257 (9.713)
  Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício ............................................. 4.696 14.409
  Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Exercício .............................................. 4.953 4.696

Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da Cia. Itaú de Capitalização (CIACAP) relativos ao período 
de janeiro a dezembro de 2014, os quais seguem as normas estabelecidas 
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

1. Mercado Brasileiro
1.1. Mercado de Seguridade (Seguros, Previdência e Capitalização)
No período de janeiro a novembro de 2014, o faturamento do conjunto 
dos mercados supervisionados pela SUSEP apresentou crescimento 
de 9,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, com cerca de 
R$ 174,5 bilhões em vendas de seguros (prêmios emitidos), previdência 
(contribuição) e capitalização (arrecadação), destacando-se o segmento 
de previdência.
No acumulado de janeiro a novembro de 2014, a participação do mercado 
brasileiro de seguros, previdência e capitalização no PIB(*) foi de 3,7%, 
aumento de 0,1 p.p. em relação ao mesmo período de 2013.
Em novembro de 2014, o total das provisões técnicas de seguros, 
previdência e capitalização, que são ativos garantidores dos contratos 
exigidos pela SUSEP, ultrapassou R$ 540,7 bilhões, apresentando 
aumento de 16,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.
(*) O percentual de participação no PIB, para cada um dos mercados 
supervisionados, é definido como a relação entre o volume de receitas do 
respectivo mercado e o Produto Interno Bruto (PIB) do País.
1.2. Mercado de Capitalização
As arrecadações com títulos de capitalização apresentaram aumento 
de 5,3% em relação ao acumulado de janeiro até novembro de 2013.  
As provisões técnicas de capitalização atingiram R$ 29,6 bilhões, aumento 
de 13,2% em relação a 30 de novembro de 2013.

2. Desempenho
2.1 Resultados
Variações apresentadas de janeiro a dezembro de 2014 em relação ao 
mesmo período de 2013:

 lucro líquido alcançou R$ 448,6 milhões, aumento de 32,1%, 
influenciado pelo crescimento nas receitas com cotas de fundos de 
investimentos e nas receitas relativas a resgates antecipados de títulos 
de capitalização.

receitas brutas com títulos de capitalização atingiram cerca de  
R$ 2,4 bilhões, alta de 2,0%.
2.2 Patrimonial
Variações de 31 de dezembro de 2014 a 31 de dezembro de 2013:

ativos atingiu R$ 5,4 bilhões.
patrimônio líquido totalizou R$ 1,4 bilhão.
provisões técnicas de capitalização alcançaram R$ 3,0 bilhões.

3. Negócios
Focamos em produtos massificados, atuando no modelo de bancassurance. 
Neste modelo, os produtos são oferecidos em sinergia no canal de varejo 
(rede de agências, telefone, internet e caixas eletrônicos).
O negócio de capitalização atende um grande público, e encerrou 2014 
com 14,9 milhões de títulos vigentes. No período de janeiro a dezembro de 
2014, distribuímos o montante de R$ 64,9 milhões em prêmios para 3.112 
clientes sorteados.
Como resultado das ações de vendas em canais prioritários, tivemos um 
aumento da venda de títulos de capitalização de pagamento mensal em 
9,7% no ano de 2014, quando comparado a 2013. Nos canais prioritários, 
o total de títulos vendidos a correntistas no período de janeiro de dezembro 

de 2014 representou 69,5% das vendas totais, com um crescimento de 
71,6% quando comparado ao mesmo período de 2013. Ao todo, as vendas 
de títulos de capitalização tiveram aumento de 31,1% no acumulado do 
ano de 2014 frente ao ano de 2013.
O PIC (nosso título de capitalização) é um produto desenvolvido para 
clientes que gostam de concorrer a prêmios, podendo ser adquirido por 
meio de pagamento único ou mensal, de acordo com o perfil e segmento 
de cada cliente. Ao adquiri-lo, o cliente concorre a sorteios periódicos 
durante a vigência do título e, ao final, resgata o valor acrescido de TR 
(Taxa Referencial).
Alinhados com princípios de sustentabilidade, iniciamos uma parceria com 
o Instituto Ayrton Senna, uma organização sem fins lucrativos que atua na 
melhoria da qualidade da educação pública no Brasil. Uma parte da receita 
dos títulos de capitalização de pagamento mensal é revertida para projetos 
do Instituto.

SUSEP - Circular nº 483/14 (Distribuição de dividendos)
Os acionistas têm direito a receber como dividendo mínimo obrigatório, 
em cada exercício, importância não inferior a 1% do lucro líquido ajustado, 
conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações.
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A Administração

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 10) (Em Milhares de Reais)
  Capital  Reservas de  Ajustes de Lucros Total do
       Social    Capital Reavaliação      Lucros Avaliação Patrimonial Acumulados Patrimônio Líquido
SALDOS EM 01/01/2013 ....................................................................................  2.077.429 7.606 2.531 1.551.569 4.810 –.– 3.643.945
Realização de Reserva de Reavaliação ..............................................................  –.– –.– 144 –.– –.– (241) (97)
Variação do Ajuste ao Valor de Mercado .............................................................  –.– –.– –.– –.– (3.738) –.– (3.738)
Dividendos Extraordinários ..................................................................................  –.– –.– –.– (1.071.872) –.– –.– (1.071.872)
Lucro Líquido .......................................................................................................  –.– –.– –.– –.– –.– 339.558 339.558
Destinações
 Reserva Legal ..................................................................................................  –.– –.– –.– 16.978 –.– (16.978) –.–
 Reserva Estatutária ..........................................................................................  –.– –.– –.– 319.179 –.– (319.179) –.–
 Dividendos Provisionados ................................................................................  –.– –.– –.– –.– –.– (3.160) (3.160)
SALDOS EM 31/12/2013 ....................................................................................  2.077.429 7.606 2.675 815.854 1.072 –.– 2.904.636
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO .............................................................................  –.– –.– 144 (735.715) (3.738) –.– (739.309)
SALDOS EM 01/01/2014 ....................................................................................  2.077.429 7.606 2.675 815.854 1.072 –.– 2.904.636
Redução de Capital (Nota 10a) ...........................................................................  (1.400.000) –.– –.– –.– –.– –.– (1.400.000)
Realização de Reserva de Reavaliação ..............................................................  –.– –.– 125 –.– –.– (221) (96)
Outros Resultados Abrangentes de Coligadas e Controladas ............................  –.– –.– –.– –.– (4) –.– (4)
Variação do Ajuste ao Valor de Mercado .............................................................  –.– –.– –.– –.– (1.072) –.– (1.072)
Dividendos Extraordinários ..................................................................................  –.– –.– –.– (201.024) –.– –.– (201.024)
Lucro Líquido .......................................................................................................  –.– –.– –.– –.– –.– 448.596 448.596
Destinações
 Reserva Estatutária ..........................................................................................  –.– –.– –.– 119.006 –.– (119.006) –.–
 Dividendos Provisionados ................................................................................  –.– –.– –.– –.– –.– (329.369) (329.369)
SALDOS EM 31/12/2014 ....................................................................................  677.429 7.606 2.800 733.836 (4) –.– 1.421.667
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO .............................................................................  (1.400.000) –.– 125 (82.018) (1.076) –.– (1.482.969)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em Milhares de Reais)

NOTA 1  - CONTEXTO OPERACIONAL
A Cia. Itaú de Capitalização (CIACAP) é uma empresa do Conglomerado 
Itaú Unibanco Holding S.A. regulada pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP), que tem como objeto social a prática de todas as 
operações permitidas às empresas de capitalização, operando com planos 
de pagamento único e mensal, conforme definido na legislação vigente. 

Está localizada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre 
Alfredo Egydio, 9º Andar - Parque Jabaquara - São Paulo - SP.
Os principais acionistas da CIACAP são: Itaú Unibanco S.A. com 
participação de 47,50% e Itauseg Saúde S.A. com participação de 52,50%, 
ambas participantes do Conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A.
As operações da CIACAP são conduzidas no contexto de um conjunto de 

instituições que atuam integradamente no mercado financeiro, lideradas 
pelo Itaú Unibanco Holding S.A. Os benefícios dos serviços prestados entre 
essas instituições e os custos correspondentes são absorvidos segundo a 
praticabilidade e razoabilidade de lhes serem atribuídos.
Estas Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Diretoria em  
24 de fevereiro de 2015.
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Cia. Itaú de Capitalização
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em Milhares de Reais) (Continuação)

NOTA 2  - POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas Demonstrações Financeiras estão descritas 
abaixo. Essas políticas são aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados, salvo disposição 
em contrário.
2.1. BASE DE PREPARAÇÃO
As Demonstrações Financeiras apresentadas, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis a entidades reguladas pela SUSEP, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo International 
Accounting Standards Board - IASB, na forma homologada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, 
no que não contrariem a Circular SUSEP nº 483/14.
Os balanços patrimoniais de 31/12/2013 foram ajustados nos seguintes itens, em atendimento a circular  
SUSEP 483/204:
 Publicado  Reapresentado
Ativo 31/12/2013 Reclassificação   31/12/2013
Créditos Tribuitários e Previdenciários .................................. 74.288 (48.123) 26.165
Passivo
Impostos e Contribuições ...................................................... 88.812 (48.123) 40.689
2.2. NOVOS PRONUNCIAMENTOS E ALTERAÇÕES E INTERPRETAÇÕES DE PRONUCIAMENTOS 
EXISTENTES
a) Pronunciamentos Contábeis Aplicáveis para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2014

de divulgações da mensuração dos valores recuperáveis dos ativos, em decorrência da emissão do CPC 46 - 
Mensuração do Valor Justo. Os impactos identificados estão relacionados à divulgação do valor recuperável e da 
metodologia de mensuração e não geraram impactos relevantes nas demonstrações financeiras.

requerimentos de compensação de instrumentos financeiros no Balanço Patrimonial. Não foram identificados 
impactos relevantes dessa alteração para estas demonstrações financeiras.
b) Pronunciamentos Contábeis Emitidos Recentemente e Aplicáveis em Períodos Futuros

o padrão esperado de consumo dos benefícios econômicos futuros do ativo. Efetiva para exercícios iniciados em 
1º de Janeiro de 2016. Os possíveis impactos decorrentes da adoção dessa alteração estão sendo avaliados e 
serão concluídos até a data de entrada em vigor da norma.

pronunciamentos, com objetivo de esclarecer as normas atuais e evitar dupla interpretação. Nesse ciclo 
foram revisados o CPC 31 - Ativo Não Circulante Mantidos para Venda e Operação Descontinuada, CPC 40 
- Instrumentos Financeiros: Evidenciação, CPC 33 - Benefícios aos Empregados e CPC 21 - Demonstração 
Intermediária. Efetiva para exercícios iniciados em 1º de Janeiro de 2016. Os possíveis impactos decorrentes 
da adoção dessa alteração estão sendo avaliados e serão concluídos até a data de entrada em vigor da norma.
2.3. MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO
As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Seguradora e, 
também, a sua moeda de apresentação.
2.4. ESTIMATIVAS CONTÁBEIS CRÍTICAS E JULGAMENTOS
A preparação das Demonstrações Financeiras de acordo com os CPCs exige que a Administração realize 
estimativas e utilize premissas que afetam os saldos de ativos e passivos e passivos contingentes divulgados 
na data das Demonstrações Financeiras, bem como os montantes divulgados de receitas, despesas, ganhos e 
perdas durante os períodos apresentados e em períodos subsequentes, pois os resultados efetivos podem ser 
diferentes daqueles apurados de acordo com tais estimativas e premissas.
Todas as estimativas e as premissas utilizadas pela Administração estão de acordo com os CPCs e são as 
melhores estimativas realizadas em conformidade com as normas aplicáveis. As estimativas e julgamentos são 
avaliados em base contínua e consideram a experiência passada e outros fatores.
As Demonstrações Financeiras incluem diversas estimativas e premissas utilizadas. As estimativas contábeis e 
premissas críticas que apresentam impacto mais significativo nos valores contábeis de ativos e passivos, estão 
descritas abaixo:
a) Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Conforme nota 2.5e, Ativos Fiscais Diferidos são reconhecidos somente em relação diferenças temporárias e 
prejuízos fiscais a compensar na medida em que se considera provável que a CIACAP irá gerar lucro tributável 
futuro para a sua utilização. A realização esperada do crédito tributário da CIACAP é baseada na projeção de 
receitas futuras e outros estudos técnicos.
b) Valor Justo de Instrumentos Financeiros
A CIACAP classifica as mensurações de valor justo usando a hierarquia de valor justo que reflete a significância 
dos inputs usados no processo de mensuração. Os níveis referentes à hierarquia de valor justo e as metodologias 
usadas para avaliar determinados Instrumentos Financeiros, estão detalhados na nota 2.5b III.
A CIACAP acredita que todas as metodologias adotadas são apropriadas e consistentes com os participantes do 
mercado. Independentemente disso, a adoção de outras metodologias ou o uso de pressupostos diferentes para 
apurar o valor justo pode resultar em estimativas diferentes dos valores justos.
c) Passivos Contingentes
A CIACAP revisa periodicamente suas contingências. Essas contingências são avaliadas com base nas 
melhores estimativas da Administração, levando em consideração o parecer de assessores legais quando 
houver probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das 
obrigações possa ser estimado com razoável segurança.
As contingências classificadas como Perdas Prováveis, são reconhecidas no Balanço Patrimonial na rubrica - 
Outros Débitos - Provisões Judiciais.
Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que permitam a sua mensuração 
de forma adequada, apesar da incerteza inerente aos prazos e valores, conforme detalhado na Nota 6.
d) Redução ao Valor Recuperável de Ativos
A CIACAP avalia os ativos a fim de verificar se seus valores contábeis são plenamente recuperáveis. Este 
procedimento, realizado semestralmente, submete os ativos à análise tanto qualitativa quanto quantitativa, sendo 
que todos os ativos são avaliados, no mínimo, uma vez por ano.
Perdas por reduções ao valor recuperável são reconhecidas pelo montante no qual o valor contábil do ativo 
(ou grupo de ativos) excede seu valor recuperável. O valor recuperável de cada ativo é calculado como o maior 
valor entre o valor em uso (soma dos fluxos de caixa antes de imposto estimados descontados à data presente) 
e o valor justo menos seu custo de venda (preço de mercado subtraído das despesas de transação). Para fins 
de avaliar a redução no valor recuperável, os ativos são agrupados ao nível mínimo para o qual podem ser 
identificados fluxos de caixa independentes (unidades geradoras de caixa). A avaliação pode ser feita ao nível de 
um ativo individual quando o valor justo menos seu custo de venda possa ser determinado de forma confiável.
Nos exercícios findos em 31/12/2014 e 31/12/2013 não houve indicação de redução ao valor recuperável  
de ativos.
e) Provisões Técnicas de Capitalização
As provisões técnicas são passivos decorrentes de obrigações contraídas pela ITAÚ CAPITALIZAÇÃO para com 
os seus clientes. Essas obrigações podem ter uma natureza de curta ou média duração a depender do prazo de 
vigência do produto contratado.
A determinação do valor do passivo atuarial depende de incertezas inerentes às características dos títulos de 
capitalização, tais como premissas de persistência, despesas, sorteios e rentabilidade financeira.
As estimativas dessas premissas baseiam-se na experiência histórica da ITAÚ CAPITALIZAÇÃO, benchmarks 
de mercado e na experiência do atuário, que busca convergência às melhores práticas do mercado e objetiva a 
revisão contínua do passivo atuarial. Ajustes resultantes dessas melhorias contínuas, quando necessárias, são 
reconhecidos nos resultados do respectivo período.
2.5. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
A CIACAP define como Caixa e Equivalentes de Caixa as disponibilidades (que compreendem o caixa e contas 
correntes em bancos, considerados no Balanço Patrimonial na rubrica Disponível) conforme demostrado  
na Nota 3.
b) APLICAÇÕES, ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
Todos os ativos e passivos financeiros, incluindo os instrumentos financeiros derivativos devem ser reconhecidos 
no Balanço Patrimonial e mensurados de acordo com a categoria no qual o instrumento foi classificado.
A CIACAP classifica seus Ativos e Passivos Financeiros nas seguintes categorias:
I. Ativos e Passivos Financeiros Mantindos para Negociação;
II. Passivos Financeiros ao Custo Amortizado;
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos ou os passivos 
financeiros foram assumidos. A Administração determina a classificação de seus instrumentos financeiros no 
reconhecimento inicial.
As compras e as vendas regulares de ativos e passivos financeiros são reconhecidas e baixadas, respectivamente, 
na data de negociação.
I - Ativos e Passivos Financeiros Mantidos para Negociação
São os ativos e passivos adquiridos e incorridos principalmente com o intuito de venda no curto prazo. Os ativos 
e passivos financeiros incluídos nesta categoria são reconhecidos inicialmente e subsequentemente pelo seu 
valor justo. Os custos de transação são registrados diretamente na Demonstração do Resultado. Os ganhos e 
perdas oriundas de alterações no valor justo são incluídos diretamente na Demonstração do Resultado na rubrica 
Resultado Financeiro, bem como as receitas e despesas de juros e rendimentos.
II - Passivos Financeiros ao Custo Amortizado
Os passivos financeiros que não são classificados como a valor justo através do resultado estão classificados 
nesta categoria e inicialmente, são reconhecidos pelo valor justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo 
amortizado utilizando o método de taxa efetiva de juros. A despesa de juros é apresentada na Demonstração do 
Resultado em Resultado Financeiro.
III - Valor Justo
A entidade deve classificar as mensurações de valor justo usando uma hierarquia de valor justo que reflita a 
significância dos inputs usados no processo de mensuração.
Nível 1: As informações observáveis que refletem os preços cotados (não ajustados) para ativos ou passivos 
idênticos em mercados ativos. Um mercado ativo é aquele no qual as transações para o ativo ou passivo que 
está sendo mensurado geralmente ocorre com a freqüência e volume suficientes para fornecer informações de 
precificação continuamente.
Nível 2: As informações que não possuem os preços cotados incluídas no Nível 1 que são observáveis para o 
ativo ou passivo direta ou indiretamente. O Nível 2 inclui geralmente: (i) preços cotados para ativos ou passivos 
semelhantes em mercados ativos; (ii) preços cotados para ativos ou passivos idênticos ou semelhantes em 
mercados que não são ativos, isto é, mercados nos quais há poucas transações para o ativo ou passivo, os preços 
não são correntes, ou as cotações de preço variam substancialmente ao longo do tempo ou entre os especialistas 

no mercado de balcão (market makers), ou nos quais poucas informações são divulgadas publicamente; (iii) as 
informações que não possuem os preços cotados que são observáveis para o ativo ou passivo (por exemplo, 
taxas de juros e curvas de rentabilidade observáveis em intervalos cotados regularmente, volatilidades, etc.) e (iv) 
as informações que são derivadas principalmente de ou corroboradas por dados do mercado observáveis através 
de correlação ou por outros meios.
Nível 3: As informações não são observáveis para o ativo ou passivo. As informações não observáveis devem 
ser usadas para mensurar o valor justo na proporção em que as informações observáveis não estão disponíveis, 
permitindo, dessa forma, que as situações nas quais há pouca, se houver, atividade de mercado para o ativo ou 
passivo na data de mensuração.
c) INVESTIMENTOS
Os investimentos em controlada e coligada foram avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
As propriedades para investimento estão contabilizadas pelo valor de custo, deduzidas da depreciação 
acumulada, no montante líquido de R$ 32.298 (R$ 33.915 em 31/12/2013) e estão registrado em Imóveis 
Destinados à Renda. O valor de mercado destas propriedades na última avaliação, em 31 de maio de 2014, é de 
aproximadamente R$ 199.161.
d) ATIVO INTANGÍVEL
Os ativos intangíveis são bens incorpóreos e estão representados por ágio, que representa o excesso entre 
o custo de uma aquisição e o valor justo da participação do comprador nos ativos e passivos identificáveis da 
entidade adquirida na data da aquisição. Estão classificados em ativos de vida útil indefinida e foram avaliados 
para a data-base 31/12/2014, sem indício de Impairment, considerando que tais ativos continuam gerando os 
benefícios econômicos esperados quando da sua aquisição.
O ativo intangível líquido está representado por ágios na transferência de carteira da Unibanco Capitalização, no 
montante de R$ 817.147 (R$ 814.533 em 31/12/2013).
e) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Existem dois componentes na provisão para imposto de renda e contribuição social: corrente e diferido.
O componente corrente aproxima-se dos impostos a serem pagos ou recuperados no período aplicável e são 
registrados no Balanço Patrimonial nas rubricas Impostos e Contribuições e Créditos Tributários e Previdenciários, 
respectivamente.
O componente diferido representado pelos créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas é obtido pelas 
diferenças entre as bases de cálculo contábil e tributárias dos ativos e passivos no final de cada exercício.  
O benefício fiscal dos prejuízos fiscais a compensar é reconhecido como um ativo. Os créditos tributários somente 
são reconhecidos quando é provável que lucros tributáveis futuros estarão à disposição para sua compensação. 
Os créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas são reconhecidos no Balanço Patrimonial na rubrica 
Títulos e Créditos a Receber - Créditos Tributários e Previdenciários e Contas a Pagar - Tributos Diferidos , 
respectivamente.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados às alíquotas abaixo apresentadas e consideram para 
efeito de cálculo as respectivas bases e a legislação vigente pertinente a cada encargo.
 Imposto de Renda 15,00% Adicional de Imposto de Renda 10,00% Contribuição Social 15,00%
f) CAPITALIZAÇÃO
O título de capitalização tem por finalidade a acumulação de recursos, com um incentivo de ter a possibilidade 
do recebimento de uma premiação via sorteios periódicos durante um período estabelecido como vigência,  
de acordo com as especificações tratadas nas condições gerais do plano de capitalização.
A nota 5 apresenta uma descrição detalhada dos produtos classificados como capitalização.
g) PROVISÕES, ATIVOS CONTINGENTES E PASSIVOS CONTINGENTES
São direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência depende de eventos 
futuros.
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas Demonstrações Financeiras, exceto quando a Administração 
da CIACAP entende que sua realização é certa, e geralmente corresponde a ações com decisões favoráveis em 
julgamento final e inapelável e pela retirada de ações como resultado da liquidação de pagamentos que tenham 
sido recebidos ou como resultado de acordo de compensação com um passivo existente.
Os passivos contingentes decorrem principalmente de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso 
normal dos nossos negócios movido por terceiros, ex-funcionários e órgãos públicos em ações cíveis, trabalhistas 
e de natureza fiscal e previdenciária.
Essas contingências são avaliadas com base nas melhores estimativas da administração, levando em consideração 
o parecer de assessores legais quando houver probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para 
liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado com razoável segurança.
As contingências são classificadas como:

O montante dos depósitos judiciais é atualizado de acordo com a regulamentação vigente.
h) LUCRO POR AÇÃO
O lucro por ação é calculado pela divisão do lucro líquido atribuído aos controladores da CIACAP pelo número  
de ações ordinárias e preferenciais em circulação em cada exercício.
i) RECEITAS
As receitas de capitalização são compostas, basicamente, por arrecadação com vendas de títulos, prescrição  
e resgates antecipados. São reconhecidas obedecendo-se ao regime de competência.
NOTA 3  - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Para fins da Demonstração dos Fluxos de Caixa, o valor de Caixa e Equivalentes de Caixa da CIACAP é composto 
pelos seguintes itens:
  31/12/2014 31/12/2013
Disponível - Caixa e Bancos ............................................................................  4.953 4.696
TOTAL .............................................................................................................. 4.953 4.696
Em 31/12/2014 e 31/12/2013 não existiam equivalentes de caixa.
NOTA 4  - APLICAÇÕES
a) Ativos Financeiros Mantidos para Negociação
As aplicações são compostas por:
Os Ativos Financeiros Mantidos para Negociação contabilizados pelo seu Valor Justo são apresentados na tabela 
a seguir:
    31/12/2014 31/12/2013
Cotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos ........................................  4.410.846 5.021.872
 Letras Financeiras .......................................................................................... 1.946.285 1.782.087
 Letras do Tesouro Nacional ............................................................................ 1.608.208 1.388.486
 Letras Financeiras do Tesouro ....................................................................... 182.301 315.715
 Notas do Tesouro Nacional ............................................................................ 364.746 1.071.700
 Debêntures ..................................................................................................... 263.170 376.375
 Certificados de Depósito Bancário ................................................................. 28.860 30.342
 Derivativos ...................................................................................................... –.– 22
 Fundos de Investimentos ............................................................................... 17.792 46.378
 Certificado de Recebíveis Imobiliários ........................................................... –.– 400
 Notas de Crédito ............................................................................................ –.– 10.417
 Contas a Receber/(Pagar)..............................................................................  (516) (50)
Títulos de Dívida de Empresas .....................................................................  63.908 –.–
 Letras Financeiras ..........................................................................................     63.908        –.–
TOTAL .............................................................................................................. 4.474.754 5.021.872
O Valor Justo, por vencimento, dos Ativos Financeiros Mantidos para Negociação foram os seguintes:
    31/12/2014 31/12/2013
 Sem vencimento ............................................................................................. –.– 46.329
 Até um ano ..................................................................................................... 1.288.087 1.144.881
 De um a cinco anos ........................................................................................ 2.703.478 2.670.130
 De seis a dez anos ......................................................................................... 83.123 51.286
 Após dez anos ................................................................................................ 400.066 1.109.246
TOTAL .............................................................................................................. 4.474.754 5.021.872
Circulante ......................................................................................................... 4.474.754 5.021.872
b) Movimentações das Aplicações  01/01 a 01/01 a
    31/12/2014 31/12/2013
Saldo Inicial ...................................................................................................... 5.021.872 3.424.912
(+) Aplicações ................................................................................................... 3.741.379 3.910.662
(-) Resgates ...................................................................................................... (4.827.224) (2.560.236)
(+) Rendimentos ...............................................................................................    538.727    246.534
SALDO FINAL ................................................................................................. 4.474.754 5.021.872
c) Distribuição dos Níveis
A tabela a seguir apresenta a abertura dos Níveis de hierarquia do Valor Justo para nossos Ativos Financeiros 
Mantidos para Negociação:  31/12/2014 31/12/2013
       Nível 2    Nível 2
Ativos Financeiros Mantidos para Negociação ...........................................  4.474.754 5.021.872
 Fundos de Investimento ................................................................................. 4.410.846 5.021.872
  Títulos de Dívida de Empresas ....................................................................  63.908 –.–
d) Exposição Máxima dos Ativos Financeiros segregados por setor de atividade
   31/12/2014         % 31/12/2013      % 
Setor Público ......................................................  2.748.935 61,4% 3.345.579 66,7%
Serviços ..............................................................  1.660.646 37,1% 1.361.931 27,1%
Indústria e Comércio ..........................................  65.173 1,5% 302.626 6,0%
Outros Setores ...................................................  –.– –.– 11.736 0,2%
TOTAL ................................................................  4.474.754 100,0% 5.021.872 100,0%
O quadro abaixo apresenta a carteira dos ativos financeiros classificados por nível de risco em:
 Ativos Financeiros
 Mantidos para Negociação 
Classificação Interna  31/12/2014 31/12/2013
 Baixo .................................................................................................................  4.211.370 4.338.243
 Médio ................................................................................................................  263.384 683.629
TOTAL .................................................................................................................  4.474.754 5.021.872
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Cia. Itaú de Capitalização
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em Milhares de Reais) (Continuação)

A tabela abaixo demonstra a correspondência entre os níveis de risco atribuídos pelos modelos internos do grupo 
(baixo, médio e alto) e a probabilidade de inadimplência (PD) associada a cada um desses níveis.
Classificação Interna PD                   
Baixo Menor ou igual a 4,44%
Médio Maior que 4,44% e menor ou igual a 25,95%
Alto Maior que 25,95%

f) Instrumentos Financeiros Derivativos - Em 31/12/2014 e 31/12/2013 não existiam posições em aberto no 
mercado de derivativos.
g) Valor de Mercado
As demonstrações financeiras são elaboradas com base em critérios contábeis, que pressupõem a continuidade 
normal das operações da CIACAP.
O valor contábil relativo a cada instrumento financeiro, constante ou não do Balanço Patrimonial, quando 
comparado com o valor que se poderia obter na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência deste, 
com o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros ajustados com base na taxa de juros vigente no mercado, 
aproxima-se do seu correspondente valor de mercado.
Para a obtenção dos valores de mercado dos Ativos Financeiros e Instrumentos Financeiros, são adotados os 
seguintes critérios:
- Aplicações, conforme regras estabelecidas através da Circular nº 483/14 da SUSEP. Títulos públicos e os 
Privados alocados nesta categoria têm seu valor de mercado calculado com base em taxas coletadas junto ao 
mercado, validadas através da comparação com informações fornecidas pela Associação Brasileira de Entidades 
dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA);
- Cotas de Fundos de Investimento, pelo valor da cota na data do balanço;
NOTA 5  - CAPITALIZAÇÃO
Os produtos comercializados pela CIACAP, atendem aos clientes pessoa física e pessoa jurídica, estão 
estruturados nas modalidades tradicional e incentivo. Relativamente a forma de custeio, os títulos de capitalização 
podem ser adquiridos por meio de pagamentos único e mensais, conforme estabelecido nas condições gerais e 
nota técnica atuarial dos produtos.
Os títulos de capitalização estão estruturados com prazo de vigência superiores a 12 meses, tendo como data de 
início de vigência o pagamento único ou o primeiro pagamento, ou a data de aquisição, o que ocorrer primeiro.
Os títulos de capitalização que preveem sorteios estão estruturados em séries e numerados sequencialmente. 
A cada título são atribuídas aleatoriamente, combinações distintas entre si e das demais, numeradas 
sequencialmente.
a) Provisões Técnicas de Capitalização

do título, e abrange a parcela dos valores arrecadados para capitalização. Considera atualização monetária e 
juros, a partir da data de início de vigência.

gerador de distribuição de bônus até a data da liquidação financeira ou do recebimento do comprovante de 
pagamento da obrigação.

constituída para cada título cujos sorteios tenham sido custeados, mas que, na data da constituição, ainda não 
tenham sido realizados.

liquidação financeira ou do recebimento do comprovante de pagamento da obrigação, ou conforme os demais 
casos previstos em lei.

sendo utilizada para cobrir eventuais insuficiências relacionadas ao valor esperado dos sorteios a realizar.

despesas administrativas dos planos de capitalização.

de bônus.
b) Provisões Técnicas - Movimentação
   Provisão Provisão Outras
   Para para Provisões 01/01 a  01/01 a
   Resgates Sorteios Técnicas 31/12/2014 31/12/2013
Saldo Inicial ...............................................  2.991.962 27.836 48.185 3.067.983 2.931.779
(+) Adições decorrentes de 
 emissão de títulos ....................................  9.734.732 86.634 108.426 9.929.792 2.110.895
(+) Atualização financeira das provisões ....  170.410 3.481 913 174.804 150.205
(-) Resgates ................................................  (9.892.797) (91.590) (138.141) (10.122.528) (2.124.896)
SALDO FINAL ...........................................  3.004.307 26.361 19.383 3.050.051 3.067.983
c) Ativos Oferecidos em Cobertura como Garantias das Provisões Técnicas
Os valores dos bens e direitos vinculados à SUSEP em cobertura das provisões técnicas estão demonstrados 
no quadro abaixo:
   31/12/2014 31/12/2013
Provisões Técnicas ....................................................................................................  3.050.051 3.067.983
Cotas de Fundos de Investimentos - Renda Fixa.........................................................  3.066.639 3.109.939
Cotas de Fundos de Investimentos - Multimercado .....................................................  59.410 50.499
Letras Financeiras ........................................................................................................  60.806 –.–

Garantias das Provisões Técnicas ............................................................................  3.186.856 3.160.438
Cobertura Excedente .................................................................................................  136.805 92.455
d) Entidades Reguladoras
As operações de Capitalização são reguladas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Estas entidades são responsáveis pela regulamentação do 
mercado e consequentemente auxiliam na mitigação dos riscos inerentes do negócio.
O CNSP é o órgão normativo das atividades de seguros do país, foi criado pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de 
novembro de 1966. A principal atribuição do CNSP, na época da sua criação, era a de fixar as diretrizes e normas 
da política governamental para os segmentos de Seguros Privados e Capitalização, tendo posteriormente, com o 
advento da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, suas atribuições se estendido à Previdência Privada, no âmbito 
das entidades abertas.
A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada 
aberta, capitalização e resseguro. Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, foi criada pelo Decreto-lei 
nº 73, de 21 de novembro de 1966, que também instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, do qual 
fazem parte o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, o IRB Brasil Resseguros S.A. - IRB Brasil Re,  
as sociedades autorizadas a operar em seguros privados e capitalização e as entidades de previdência  
privada aberta.
e) Requerimentos de Capital para a Atividade de Capitalização
O CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados divulgou em 18/02/2013 as Resoluções CNSP nº 280  
(que revogou a Circular nº 411 de 22/12/2010), nº 283 e nº 284. Em 25/09/2014, alterou os requisitos de cálculo 
com a divulgação da Resolução CNSP nº 316 (que revogou as Resoluções CNSP nº 263, de 25/09/2012, nº 269, 
de 19/12/2012 e nº 302 de 16/12/2013), válida para exercícios iniciados a partir de 01/01/2015. Os normativos 
dispõem sobre as regras de capital regulamentar exigido para autorização e funcionamento das sociedades 
seguradoras, vida e previdência, capitalização e as regras de alocação de capital provenientes do risco de 
subscrição e operacional. Em janeiro de 2011 entrou em vigor a Resolução CNSP nº 228 de 6/12/2010, que 
dispõe sobre os critérios de estabelecimento do capital adicional baseado no risco de crédito das sociedades 
supervisionadas. Além dos riscos de subscrição, crédito e operacional, em dezembro de 2014 divulgou a 
Resolução CNSP nº 317 de 12/12/2014 que regulamenta o capital de risco de mercado.
f) Taxa de Carregamento dos Principais Produtos Comercialização
De acordo com as notas técnicas atuariais aprovadas pela SUSEP, seguem os principais produtos de 
comercialização.
 COTA DE CARREGAMENTO
PRODUTO        SUSEP        TIPO 31/12/2014 31/12/2013
PIC 15414.005217/2012-63 PM 9,66% 9,66%
PIC Itaú Uniclass 15414.003984/2009-32 PM 9,66% 9,66%
Super PIC Itaú Uniclass 15414.003983/2009-98 PU 16,32% 16,32%
PIC Empresas 15414.001702/2011-87 PU 9,82% 9,82%

g) Patrimônio Líquido Ajustado e Capital Mínimo Requerido
   31/12/2014 31/12/2013
Patrimônio Líquido ........................................................................................................  1.421.667 2.904.636
Participação em Sociedades ........................................................................................  –.– (477.033)
Despesas Antecipadas .................................................................................................  (62) (614)
Ativos Intangíveis..........................................................................................................  (817.147) (814.533)
Créditos da alienação dos ativos dedutíveis no PLA ....................................................  (437) –.–

Patrimônio Líquido Ajustado ....................................................................................  604.021 1.612.456
Capital Base ................................................................................................................  10.800 10.800
Capital Adicional de Risco de Subscrição ....................................................................  25.941 20.833
Capital Adicional de Risco de Crédito ..........................................................................  136.359 157.477
Capital Adicional de Risco Operacional .......................................................................  6.662 7.608
Benefício da Correlação entre Risco ............................................................................  (11.290) (9.470)
Capital de Risco ..........................................................................................................  157.671 176.498
Capital Mínimo Requerido (1) ....................................................................................  157.671 176.498
Suficiência de Capital (2) ...........................................................................................  446.350 1.435.958
(1) O Capital Mínimo Requerido passou a ser o maior valor entre o Capital Base e o Capital de Risco, conforme 
Resolução CNSP nº 316/2014, de 25/04/2014, em vigor após 01/01/2015, e que revogou a Resolução CNSP  
nº 302/2013, em vigor até 31/12/2014.
(2) A Suficiência de Capital corresponde ao resultado obtido do cálculo do Patrimônio Líquido Ajustado, menos 
o CMR.

NOTA 6  - PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
Os Depósitos Judiciais e Fiscais e as Provisões Judiciais estão compostas por:
Depositos Judiciais e Fiscais  31/12/2014 31/12/2013
Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos ........................................................ 15.725 14.815
Depósitos Judiciais e Fiscais -Trabalhista .................................................... 727 675
Garantia de Processamentos de Passivos ................................................... 12.654 11.851
Outros ........................................................................................................... 4 8
TOTAL .......................................................................................................... 29.110 27.349
Provisões Judiciais  31/12/2014 31/12/2013
Obrigações Fiscais ....................................................................................... 44.433 68.912
Provisões Trabalhistas ................................................................................. 172 826
Provisões Cíveis ........................................................................................... 408 330
TOTAL .......................................................................................................... 45.013 70.068
a) Ações Fiscais e Previdenciárias
As contingências equivalem ao valor principal dos tributos envolvidos em discussões administrativas ou judiciais, 
objeto de auto-lançamento ou lançamento de ofício, acrescido de juros e, quando aplicável, multa e encargos. Tal 
valor é objeto de provisão contábil, independentemente da probabilidade de perda, quando se trata de obrigação 
legal, ou seja, o êxito na ação depende de ser reconhecida a inconstitucionalidade de lei vigente. Nos demais 
casos constituem provisão sempre que a perda for considerada provável.
Abaixo demonstramos a movimentação das provisões e dos respectivos depósitos em garantia das Ações Fiscais 
e Previdenciárias da CIACAP:
    01/01 a
  01/01 a 31/12/2014  31/12/2013
    Obrigação
Provisões Judiciais         Legal Contingência     Total    Total
Saldo Inicial ....................................................................... 35.609 33.303 68.912 47.900
Atualização/Encargos ......................................................... 1.285 199 1.484 7.444
Movimentação do Período Refletida no Resultado ............ –.– 74 74 13.568
 Constituição ...................................................................... –.– 74 74 20.142
 Reversão .......................................................................... –.– –.– –.– (6.574)
Pagamento (*)..................................................................... –.– (26.037) (26.037) –.–
Saldo Final ........................................................................ 36.894 7.539 44.433 68.912
(*) Refere-se a adesão ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos, Leis 12.995/14 e 12.996/14.
    01/01 a
  01/01 a 31/12/2014  31/12/2013  
  Obrigação
Depósitos em Garantia        Legal Contingência     Total    Total
Saldo Inicial ....................................................................... 13.631 1.184 14.815 14.193
Apropriação de Rendas ...................................................... 780 57 837 622
Movimentação do Período .................................................. –.– 73 73 –.–
Saldo Final ........................................................................ 14.411 1.314 15.725 14.815
As principais naturezas das obrigações legais são descritas a seguir:

Constitucionais 10/96 e 17/97 dado o princípio da anterioridade e irretroatividade, visando recolhimento pela Lei 
Complementar 07/70. O saldo do depósito em garantia correspondente totaliza R$ 743;

empresas financeiras e seguradoras, alegando inconstitucionalidade do artigo 41 da Lei 11.727/08. O saldo do 
depósito em garantia correspondente totaliza R$ 5.860.
Não são reconhecidos contabilmente os valores envolvidos em Ações Fiscais e Previdenciárias de perda 
possível,no montante de R$ 76.777 (R$ 86.145 em 31/12/2013), sendo as principais naturezas descritas a seguir:

oneroso de ações, deve ser aplicado o regime de competência em detrimento do regime de caixa aplicado pela 
legislação;

acionistas com base na taxa de juros TJLP aplicada sobre o patrimônio líquido do ano e de anos anteriores;
Os ativos dados em garantia de contingências são relativos a processos de passivos contingentes e estão 
vinculados ou depositados, no montante de R$ 12.654 (R$ 11.851 em 31/12/2013).
A CIACAP, com base na opinião de seus assessores legais, não está envolvida em quaisquer outros processos 
administrativos ou judiciais, que possam afetar significativamente os resultados de suas operações.
b) Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos
A CIACAP aderiu ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos substancialmente relacionados a 
esfera Federal, instituído pela Lei 12.995, de 18/06/2014 e Lei 12.996/14. O programa incluiu débitos administrados 
pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e foi definido de acordo com os 
principais artigos abaixo:

Refis da Crise e Parcelamento Extraordinário - Lei 12.996/14 artigo 2 - Que, dentre outras regras, 
prorroga, até o último dia do mês de agosto de 2014, o prazo de adesão ao “Refis da Crise” e ao Parcelamento 
Extraordinário (artigo 2º), previstos na Lei 11.941/09 (artigo 1º, § 12 e artigo 7º) e na Lei 12.249/10 (artigo 65,  
§ 18), respectivamente. As dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2013, poderão ser pagas ou parceladas 
nesses programas.
O efeito líquido dos programas no resultado foi de R$ 9.363, registrado em Despesas Tributárias, Outras Receitas 
Operacionais e Imposto de Renda e Contribuição Social.
NOTA 7  - DETALHAMENTO DE CONTAS
a) Outras Receitas Operacionais - Totalizam R$ 70.718 (R$ 50.585 de 01/01 a 31/12/2013) e estão representadas 
por receitas relativas a resgates antecipados de títulos de capitalização.
b) Resultado Financeiro
 01/01 a 01/01 a
 31/12/2014 31/12/2013
Receitas Financeiras .................................................................................. 554.742 336.862
Cotas de Fundos de Investimentos .............................................................. 530.577 330.174
Outras Receitas ............................................................................................ 24.165 6.688
Despesas Financeiras ................................................................................ (184.393) (172.176)
Atualização de Operações de Capitalização (Nota 5b) ................................ (174.804) (150.205)
Encargos sobre Tributos ............................................................................... (9.381) (14.019)
Outras Despesas .......................................................................................... (208) (7.952)
TOTAL .......................................................................................................... 370.349 164.686

NOTA 8  - TRIBUTOS
a) Composição das Despesas com Impostos e Contribuições
I) Os montantes registrados como despesa de Impostos de Renda e Contribuição Social nas demonstrações 
financeiras são reconciliados com as alíquotas legais como segue:
 01/01 a 01/01 a
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes 31/12/2014 31/12/2013
Lucro Líquido Antes de Imposto de Renda e Contribuição Social ...............  733.837 507.252
Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às alíquotas vigentes 
 (nota 2.5e) .........................................................................................................  (293.535) (202.901)
Acréscimos/Decréscimos aos encargos de Imposto de Renda e 
 Contribuição Social decorrentes de:
 Participação em Controladas e Coligadas .........................................................  6.875 39.263
 Incentivos Fiscais ..............................................................................................  5.263 1.590
 Outras Despesas Indedutíveis Líquidas de Receitas não Tributáveis ...............  (3.844) (5.645)
Total de Imposto de Renda e Contribuição Social .........................................  (285.241) (167.693)
II) As Despesas Tributárias totalizam R$ 38.937 (R$ 30.029 de 01/01 a 31/12/2013) e estão representadas 
basicamente por COFINS R$ 32.913 (R$ 24.317 de 01/01 a 31/12/2013) e PIS R$ 5.348 (R$ 4.615 de 01/01  
a 31/12/2013).
b) Tributos Diferidos
I - O saldo de Créditos Tributários e sua movimentação estão representados por:
     Realização/ 
ATIVO  31/12/2013 Reversão Constituição 31/12/2014
Refletido no Resultado ..............................................  17.858 (5.095) 1.230 13.993
 Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias ...........  4.378 –.– 167 4.545
 Provisões para Passivos Contingentes.......................  13.258 (5.095) 1.030 9.193
  Ações Cíveis .............................................................  132 (132) 163 163
  Ações Trabalhistas ....................................................  330 (263) –.– 67
  Fiscais e Previdenciárias ..........................................  12.796 (4.700) 867 8.963
 Outras Provisões Indedutíveis ....................................  222 –.– 33 255
TOTAL (*) .....................................................................  17.858 (5.095) 1.230 13.993
(*) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Créditos Tributários e Previdenciários, no valor de R$ 14.666 
(R$ 26.165 em 31/12/2013) e está basicamente representado por R$ 673 (R$ 8.307 em 31/12/2013) de Tributos 
a Compensar e Depósito em Garantia e R$ 13.993 (R$ 17.858 em 31/12/2013) referente a Tributos Diferidos.
II - O saldo da Provisão para Impostos e Contribuições Diferidos e sua movimentação estão representados por:
     Realização/ 
PASSIVO  31/12/2013 Reversão Constituição 31/12/2014
Refletido no Resultado ..............................................  317.763 –.– 13.636 331.399
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Ágio ...  312.780 –.– 13.033 325.813
Atualização de Depósitos de Obrigações Legais e 
 Passivos Contingentes ...............................................  3.200 –.– 506 3.706
Reserva de Reavaliação...............................................  1.783 –.– 97 1.880
TOTAL ..........................................................................  317.763 –.– 13.636 331.399
TOTAL LÍQUIDO ..........................................................  (299.905) (5.095) (12.406) (317.406)
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c) Estimativa de Realização dos Créditos Tributários
A estimativa de realização e o valor presente dos Créditos Tributários, existentes em 31/12/2014, de acordo com 
a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, com base no histórico de rentabilidade e em estudo técnico 
de viabilidade, são:
 Ano Diferenças Temporárias %  Ano Diferenças Temporárias %
 2015 355 3%  2018 1 0%
 2016 1.580 11%  2019 21 0%
 2017 3.231 23%  Acima de 2019 8.806 63%
 Valor Presente (*) 10.262  Total  13.993 100%
(*) Para o ajuste a valor presente foi utilizada a taxa média de captação, líquida dos efeitos tributários.

NOTA 9   - INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS   Resultado de    Resultado de 
   Dividendos Participações em Empresas Ajustes de TVM de   Participações em Empresas
  Saldos em Provisionados/ Controlada e Coligada  Empresas Controlada Eventos Saldos em Controlada e Coligada 
Empresas  31/12/2013    (Pagos) (1)       de 01/01 a 31/12/2014     Coligada e Outros Societários (2) 31/12/2014       de 01/01 a 31/12/2013
Megbens Administração de Bens Ltda. ...................... (3) 475.110 (149.379) 17.139 (1.076) (341.794) –.– 771
IGA Participações S.A. ............................................... (3) 1.923 –.– 48 –.– (1.971) –.– 55.419
Banestado Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil .... (4) –.– –.– –.– –.– –.– –.– 41.968
TOTAL GERAL ...........................................................  477.033 (149.379) 17.187 (1.076) (343.765) –.– 98.158
(1) Os dividendos deliberados e não pagos estão registrados em Títulos e Créditos a Receber; (2) Eventos Societários decorrentes de alienações de investimentos; (3) Investimentos alienados ao Itaú BBA Participações S.A. em 
31/08/2014; (4) Investimento alienado ao Banco Itaucard S.A. em 25/07/2013.

As projeções de lucros tributáveis futuros incluem estimativas referentes a variáveis macroeconômicas, 
basicamente ao volume de Capitalização, que podem apresentar variações em relação aos dados e  
valores reais.
O Lucro Líquido contábil não tem relação direta com o lucro tributável para o Imposto de Renda e Contribuição 
Social em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis e a legislação fiscal pertinente, além de 
aspectos societários. Portanto, recomendamos que a evolução da realização dos créditos tributários decorrentes 
das diferenças temporárias não seja tomada como indicativo de lucros líquidos futuros.
Em 31/12/2014 e 31/12/2013, não existem Impostos Diferidos Ativos e Passivos não reconhecidos.

NOTA 10  - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
Está representado por 670.963 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 603.359 ordinárias e 67.604 
preferenciais, estas sem direito a voto, mas com prioridade no reembolso do capital sem prêmio.
Em AGE de 31/07/2014, homologada pela SUSEP, foi deliberada a redução de capital no montante de  
R$ 1.400.000, sem cancelamento de ações.
b) Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
Os acionistas têm direito a receber como dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício, importância não 
inferior a 1% (um por cento) do lucro líquido ajustado, conforme disposto no Estatuto Social.
Conforme Reunião da Diretoria, em 26/03/2013, foram deliberados e pagos dividendos extraordinários no 
montante de R$ 113,89 por ação, perfazendo o total de R$ 76.416.
Conforme Reunião da Diretoria, em 25/07/2013, foi deliberado e pagos dividendos extraordinários no montante 
de R$ 1.483,62 por ação, perfazendo o total de R$ 995.456.
Conforme Reunião da Diretoria, em 08/01/2014, foi deliberado e pagos dividendos extraordinários no montante 
de R$ 299,60 por ação, perfazendo o total de R$ 201.024.
Por determinação do acionista controlador, conforme Reunião de Diretoria, em 30/09/2014, foram provisionados 
dividendos extraordinários no montante de R$ 329.369 (R$ 3.160 em 31/12/2013), à razão de R$ 490,89 por 
ação, registrados em Contas a Pagar - Obrigações a Pagar.
   31/12/2014 31/12/2013
Lucro Líquido do exercício ........................................................................................   448.596   339.558 
(-) Reserva Legal ..........................................................................................................  –.–  (16.978)
Lucro básico para determinação do dividendo .......................................................   448.596   322.580 
Dividendos mínimo obrigatório .....................................................................................   4.486   3.160 
Dividendos adicionais (*) ..............................................................................................   324.883  –.–
TOTAL POR AÇÃO (R$) ..............................................................................................   490,89 4,71 
(*) Dividendos adicionais aprovados por determinação do acionista controlador.
c) Reservas  31/12/2014 31/12/2013
Reservas de Capital ...................................................................................................  7.606 7.606
Reserva de Reavaliação .............................................................................................  2.800 2.675
Reservas de Lucros (1) ..............................................................................................  733.836 815.854
 Legal ..........................................................................................................................  163.168 163.168
 Estatutárias (2) ..........................................................................................................  570.668 652.686
(1) Eventual excesso de Reservas de Lucros em relação ao Capital Social será distribuído ou capitalizado 
conforme determinação da próxima Assembleia Geral.
(2) É constituída visando possibilitar a formação de recursos para o exercício do direito preferencial de subscrição 
em aumentos de capital das empresas participadas, futuras incorporações desses recursos ao capital social e 
para o pagamento de dividendos intermediários.
NOTA 11  - PARTES RELACIONADAS
As operações realizadas entre as partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais 
de mercado, vigentes nas respectivas datas e em condições de comutatividade. As principais transações são:
(i) Prestação de serviços referente tarifas do sistema financeiro
(ii) Aluguéis cobrados da controladora Itaú Unibanco
(iii) Valores a receber/pagar de sociedades ligadas: provisões matemáticas; variação provisões técnicas; 
operações de capitalização; receitas financeiras e etc.
  Ativos   Passivos 
Ligadas  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Itaú Seguros S.A. (iii) .................................................. –.– –.– (38.747) (29.402)
Itaú Vida e Previdência S.A. (iii).................................. –.– –.– (1.622) (2.140)
Outras (iii) ...................................................................          –.–          –.–         (991)      (1.325)
           –.–          –.–       (41.360)     (32.867)
  Receitas   Despesas 
Ligadas  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Itaú Unibanco S.A. (i) ; (ii) e (iii) .................................. 18.929 13.090 (16.506) (13.679)
Itaú Seguros S.A. (iii) .................................................. 82.178 78.291 (53.696) (54.139)
Banco Itaucard S.A. (iii) .............................................. –.– –.– (4.111) (7.241)
Itaú Vida e Previdência S.A. (iii).................................. 4.310 5.906 (486) (4.147)
Outras (iii) ...................................................................          –.–          –.–       (416)     (1.599)
     105.417     97.287    (75.215)    (80.805)

Além das operações acima discriminadas, a CIACAP, como parte integrante do Convênio de Rateio de Custos 
Comuns do Conglomerado Itaú Unibanco, registrou em Despesas Administrativas Diversas R$ (216.245)  
(R$ 180.902 de 01/01 a 31/12/2013) em função da utilização da estrutura comum.
NOTA 12  - GERENCIAMENTO DE RISCO
Risco de Mercado
O risco de mercado é a possibilidade de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições 
detidas por uma instituição financeira, incluindo os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas 
de juros, dos preços de ações, dos índices de preços e dos preços de mercadorias (commodities), entre outros 
índices sobre estes fatores de risco.
A gestão de risco de mercado é o processo pelo qual a instituição monitora e controla os riscos de variações nas 
cotações dos instrumentos financeiros devidas aos movimentos de mercado, objetivando a otimização da relação 
risco-retorno, valendo-se de estrutura de limites, alertas, modelos e ferramentas de gestão adequadas.
O controle de risco de mercado abrange todos os instrumentos financeiros constantes da carteira pertencente a 
CIACAP e os processos e controles relevantes relacionados.
O processo de gerenciamento de risco de mercado do Itaú Unibanco Holding S.A. ocorre dentro da governança 
e hierarquia de Comissões e limites aprovados especificamente para este fim, sensibilizando diferentes níveis 
e classes de risco de mercado. Este arcabouço de limites cobre desde o acompanhamento de indicadores 
agregados de risco (nível de carteira) até limites granulares (nível de mesas individuais) e visam melhorar o 
processo de acompanhamento e compreensão dos riscos, bem como evitar a concentração. Estes limites são 
dimensionados avaliando-se os resultados projetados do balanço, tamanho do patrimônio, liquidez, complexidade 
e volatilidades de mercado e o apetite de risco da instituição. Os limites são monitorados e controlados diariamente 
e os excessos são reportados e discutidos nas Comissões competentes. Além disso, relatórios diários de risco, 
utilizados pelas áreas de negócios e de controle, são emitidos para os executivos. O processo de estabelecimento 
destes limites segue a governança aprovada por políticas internas do Itaú Unibanco Holding S.A.
A estrutura de limites e alertas segue as diretrizes do Conselho de Administração e é aprovada pela Comissão 
Superior de Políticas de Risco (CSRisc), após deliberações da Comissão Superior da Tesouraria Institucional 
(CSTI). Esta estrutura de limites e alertas promove a eficácia e a cobertura do controle e é revisada, no mínimo, 
anualmente.
As análises do risco de mercado são realizadas com base nas seguintes métricas:

VaR - Value at Risk): medida estatística que quantifica a perda econômica potencial esperada 
em condições normais de mercado, considerando um determinado horizonte de tempo e intervalo de confiança;

dos ativos, passivos e derivativos da carteira quando diversos fatores de risco são levados a situações extremas 
de mercado (baseadas em cenários prospectivos);

DV01 - Delta Variation): em relação às operações de seguros, impacto no valor de mercado dos 
fluxos de caixa quando submetidos a um aumento de 1 ponto-base nas taxas de juros atuais ou taxa do indexador 
e 1 ponto percentual no preço de ações e moedas;

 
(MtM - Mark to Market);

risco de mercado, que não faz parte das demonstrações financeiras pode ser visualizado no site  
www.itau-unibanco.com.br/ri, na seção Governança Corporativa, Regulamentos e Políticas, Relatório de Acesso 
Público - Risco de Mercado.
  31/12/2014   31/12/2013 
Classe  Saldo Contábil    DV01    Saldo Contábil    DV01   
                                        
Título Público
NTN-B .................................................................  362 –.– –.– –.–
Titulo Privado
Indexado a IGPM ................................................  –.– –.– 400 –.–
Indexado a IPCA ................................................  119.819 (77) 98.530 (71)
Indexado a PRÉ .................................................  63.908 (10) 5.364 –.–
Ativos Pós-Fixados ..........................................  2.318.074 –.– 2.457.392 –.–
Compromissadas Over ....................................  1.972.591 –.– 2.460.186 –.–
TOTAL (*) ...........................................................  4.474.754  5.021.872
(*) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Aplicações o valor de R$ 4.474.754 (R$ 5.021.872 em 
31/12/2013), não são considerados os valores de mercado aberto.
Risco de Liquidez
O risco de liquidez é definido como a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis 
- “descasamentos” entre pagamentos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento da 
instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e 
obrigações.
Políticas e Procedimentos
O gerenciamento do risco de liquidez busca utilizar as melhores práticas de maneira a evitar escassez de caixa e 
dificuldades em honrar os vencimentos a pagar.
Além disso, a instituição estabelece diretrizes e limites cujo cumprimento é analisado periodicamente em comitês 
técnicos e que visam a garantir uma margem de segurança adicional às necessidades mínimas projetadas.  
As políticas de gestão de liquidez e os limites associados são estabelecidos com base em cenários prospectivos 
revistos periodicamente e nas definições da Comissão Superior de Tesouraria Institucional - Liquidez.
Estes cenários podem ser revistos pontualmente à luz das necessidades de caixa, em virtude de situações 
atípicas de mercado ou decorrentes de decisões estratégicas da instituição.
O documento que expressa as diretrizes estabelecidas pelo normativo institucional de controle de risco de liquidez, 
que não faz parte das demonstrações financeiras, pode ser visualizado no site www.itau-unibanco.com.br/ri, na 
seção Governança Corporativa, Regulamentos e Políticas, Relatório de Acesso Público - Risco de Liquidez.
Risco de Subscrição
É a possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de operações de seguro, previdência e capitalização que 
contrariem as expectativas da organização, associadas, direta ou indiretamente, às bases técnicas e atuariais 
utilizadas para cálculo de prêmios, contribuições e provisões.
Papéis e Responsabilidades
Em linha com as boas práticas nacionais e internacionais e para garantir que os riscos oriundos dos produtos de 
seguros, previdência e capitalização sejam adequadamente identificados, mensurados, avaliados, reportados e 
aprovados nos fóruns pertinentes, a CIACAP possui estrutura de gerenciamento de riscos, cujas diretrizes são 
estabelecidas em normativo institucional, aprovado pelo seu Conselho de Administração, aplicável às empresas 
e subsidiárias expostas aos riscos de seguros, previdência e capitalização, no Brasil e exterior.
O processo de gerenciamento dos riscos de seguros, previdência e capitalização é baseado em responsabilidades 
definidas e distribuídas entre as áreas de controle e de negócios, assegurando a independência entre elas.
As principais atribuições da área de controle de riscos seguros, previdência e capitalização são:

e capitalização;

capitalização às alçadas pertinentes.
Ainda como parte da estrutura de gerenciamento de riscos, existe uma estrutura de órgãos colegiados onde, 
de acordo com o nível dos riscos envolvidos, as decisões podem chegar às comissões superiores, garantindo 
assim o cumprimento das diversas exigências internas e regulatórias, bem como decisões equilibradas em  
relação a riscos.
A administração da empresa trabalha em conjunto com o gestor de investimentos com o objetivo de assegurar 
que os ativos garantidores dos produtos de longo prazo, com retornos mínimos garantidos, sejam geridos de 
acordo com as características do seu passivo visando o seu equilíbrio atuarial e a solvência no longo prazo.
Anualmente elabora-se mapeamento detalhado dos passivos dos produtos de longo prazo que resulta em fluxos 
de pagamento de benefícios futuros projetados. Esse mapeamento é feito sob pressupostos atuariais.
O gestor de investimentos, de posse dessas informações, utiliza modelos de Asset Liability Management para 
encontrar a melhor composição de carteira de ativos que permita neutralizar os riscos contidos nesse tipo de 
produto, considerando a sua viabilidade econômico-financeira no longo prazo. As carteiras de ativos garantidores 
são rebalanceadas periodicamente em função das oscilações de preço no mercado de ativos, das necessidades 
de liquidez da empresa e das alterações nas características do passivo.
NOTA 13  - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a) Comitê de Auditoria Único - Em atendimento à Resolução nº 118, de 22/12/2004 do CNSP, a CIACAP, 
aderiu ao Comitê de Auditoria Único instituído pelo Conglomerado Financeiro Itaú Unibanco, por intermédio da 
instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. O resumo do relatório do referido Comitê foi divulgado em conjunto 
com as Demonstrações Contábeis da instituição líder.
b) Lei nº 12.973 - Em 14 de maio de 2014 foi publicada a Lei nº 12.973, conversão da Medida Provisória nº 627, 
que altera a legislação tributária federal sobre IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. A referida Lei nº 12.973/14 dispõe, 
entre outros assuntos, sobre:

participação em lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física 
residente no Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior.
Estimamos que a referida Lei nº 12.973/14 não acarreta efeitos contábeis relevantes nas Demonstrações 
Contábeis da CIACAP.

Aos Acionistas e Administradores da Cia. Itaú de Capitalização S.A.
Examinamos as provisões registradas nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo 
e da solvência da Cia. Itaú de Capitalização S.A. (Sociedade) em 31 de dezembro de 2014, elaborados 
sob a responsabilidade de sua Administração, em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
Responsabilidade da Administração 
A Administração da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras 
e pelos demonstrativos do capital mínimo e da solvência, elaborados de acordo com os princípios atuariais 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP, e pelos controles internos que ela determinou serem necessários para permitir a sua elaboração livre de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos atuários independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões técnicas registradas nas demonstrações 
financeiras e os demonstrativos do capital mínimo e da solvência, como definidos no primeiro parágrafo acima, 
com base em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial seja planejada e executada 
com o objetivo de obter segurança razoável de que as provisões técnicas registradas nas demonstrações 
financeiras e os demonstrativos do capital mínimo e da solvência estejam livres de distorção relevante.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores das provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital 
mínimo e da solvência, como definidos no primeiro parágrafo acima. Os procedimentos selecionados dependem 

PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda.
Av. Francisco Matarazzo 1400, Torre Torino
São Paulo - SP - Brasil 05001-903
CNPJ 02.646.397/0001-19         
CIBA 105

Carlos Eduardo Silva Teixeira 
MIBA 729

PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES 
do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante independentemente se causada 
por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes para o cálculo 
e elaboração das provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital 
mínimo e da solvência da Sociedade, para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da 
Sociedade. Acreditamos que a evidência de auditoria atuarial obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião 
Em nossa opinião, as provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do 
capital mínimo e da solvência, como definidos no primeiro parágrafo acima, da Cia. Itaú de Capitalização S.A. 
em 31 de dezembro de 2014, foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os princípios 
atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP. 

São Paulo, 26 de fevereiro de 2015.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em Milhares de Reais) (Continuação)
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DIRETORIA

Diretor Presidente
FERNANDO JOSÉ COSTA TELES

Diretores
ADRIANO CABRAL VOLPINI
ALEXSANDRO BROEDEL LOPES
CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR (**)
CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE
FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA (*)
HENRIQUE PINTO ECHENIQUE

(*) Eleito em AGE de 14/08/2013, homologado pela 
SUSEP em 24/02/2014.
(**) Eleito em AGE de 15/09/2014, homologado pela 
SUSEP em 24/11/2014.

Atuário
HÉLIO EDUARDO MARTINEZ PAVÃO
MIBA - 612
 Contador
 ARNALDO ALVES DOS SANTOS
 CRC - 1SP-210.058/O-3

Sede: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100
 - Torre Alfredo Egydio, 9º andar - Parque
 Jabaquara - São Paulo - SP.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas
Cia. Itaú de Capitalização
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Cia. Itaú de Capitalização 
("Companhia") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2014 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício findo nessa 
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas 
explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão 
livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados 
nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do 

julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro. 
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da 
Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 
nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses 
controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da 
adequação das 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 referidas anteriormente 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Cia. Itaú de Capitalização em 31 de dezembro de 2014, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa do exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

São Paulo, 26 de fevereiro de 2015

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Maria José De Mula Cury
Contadora CRC 1SP192785/O-4

Cia. Itaú de Capitalização

Companhia Brasileira de Alumínio
CNPJ/MF nº 61.409.892/0001-73 - NIRE nº 35300012763

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, 
Realizada em 25 de Fevereiro de 2015

1. Data, Horário e Local: Dia 25 de Fevereiro de 2015, às 09:00 horas, na 
sede social da Companhia Brasileira de Alumínio (“Companhia”), localizada 
na Avenida Eusébio Matoso, 1375, 12º andar, Capital do Estado de São 
Paulo. 2. Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade dos 
acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 
15/12/1976. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de Presença 
de Acionistas. 4. Mesa Dirigente: João Carvalho de Miranda, Presidente; 
Luiz Marcelo Pinheiro Fins, Secretário. 5. Ordem do Dia: A ordem do dia da 
presente Assembleia Geral Extraordinária compreende a deliberação, por 
parte dos acionistas da Companhia, das seguintes matérias: (I) redução do 
capital social da Companhia, por julgá-lo excessivo, conforme disposto nos 
Artigos 173 e 174 da Lei nº 6.404/76; e (II) a consequente alteração do Artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações: Os acionistas da 
Companhia aprovam, por maioria de votos: I) A redução do capital social da 
Companhia, e o pagamento do preço correspondente aos seus acionistas 
de forma proporcional, de acordo com os seguintes termos e condições:  
a) Justificativa: a redução do capital social se dá com base nos Artigos 173 
e 174 da Lei nº 6.404/76, por ser considerado excessivo para a consecução 
do seu objeto social; b) Montante do capital a ser reduzido: 
R$ 1.208.002.819,77 (um bilhão, duzentos e oito milhões, dois mil, oitocen-
tos e dezenove reais e setenta e sete centavos); c) Preço por ação: o valor 
patrimonial atual por ação é de R$ 5,23 (cinco reais e vinte e três centavos), 
conforme o balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de Dezem-
bro de 2014; d) Valor das ações pós redução: R$ 4,06 (quatro reais e seis 
centavos) por ação; e) Efetividade da Redução de Capital: em atendimen-
to ao disposto no Artigo 174 da Lei nº 6.404/76, a redução do capital ora 
aprovada somente será efetiva após transcorridos 60 (sessenta) dias conta-
dos da data da publicação desta ata;  f) Pagamento: a Companhia efetuará 
o pagamento à acionista Votorantim Industrial S.A., da seguinte forma: (a) 
transferência da totalidade das ações detidas pela Companhia na Votoran-
tim Metais S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 18.499.616/0004-67, com sede 
na Avenida Dr. José Artur Nova, nº 1.309, na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, correspondente a 775.072 ações ordinárias nominativas sem 
valor nominal, pelo valor contábil de R$ 439.223.299,57 (quatrocentos e 
trinta e nove milhões, duzentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e nove 
reais e cinquenta e sete centavos), bem como todos e quaisquer direitos 
inerentes a tais ações posteriores a presente data, incluindo, mas não se li-
mitando, a dividendos declarados e não pagos; (b) mediante o pagamento 
pela Companhia, em moeda corrente nacional, do valor total de R$ 
586.000.000,00 (quinhentos e oitenta e seis milhões de reais); (c) Partes 
Relacionadas no valor de R$ 171.054.348,83 (cento e setenta e um milhões, 
cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e três 
centavos); (d) Transferência das UPs (“Unidades Padrão”) da Eletrobrás e 
seus acessórios, tanto da esfera judicial como da esfera administrativa, no 
valor total de R$ 1.308.099,37 (um milhão, trezentos e oito mil, noventa e 
nove reais e trinta e sete centavos), incluindo-se: (i) Processo nº 
1998.0026544-9, em trâmite na 28ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janei-
ro, movido por Companhia Brasileira de Alumínio em face de Centrais Elétri-
cas Brasileira S/A - Eletrobrás e União Federal; (ii) Processo nº 
2004.51.01.008590-0, em trâmite na 28ª Vara da Justiça Federal do Distrito 
Federal, movido por Companhia Brasileira de Alumínio em face de Centrais 
Elétricas Brasileira S/A - Eletrobrás e União Federal; (iii) Processo nº 
2006.51.01.011392-7, em trâmite na 16ª Vara da Justiça Federal do Distrito 
Federal, movido por Companhia Brasileira de Alumínio em face de Centrais 
Elétricas Brasileira S/A - Eletrobrás e União Federal; (iv)  ações PNB (Elet 6) 
e seus respectivos saldos de conversão, dividendos e juros remuneratórios 
e (v) todos os direitos e obrigações relacionados aos créditos do empréstimo 
compulsório e das ações judiciais acima relacionadas; (e) Propriedades imó-
veis no valor total de R$ 10.417.072,00 (dez milhões, quatrocentos e dezes-
sete mil e setenta e dois reais); g) A Companhia pagará aos acionistas Es-
pólio de Antônio Ermírio de Moraes, Antônio Ermírio de Moraes Filho, 
Espólio de Mário Ermírio de Moraes, Luís Ermírio de Moraes, Maria Helena 
Moraes Scripilliti e Rubens Ermírio de Moraes os seguintes valores, em mo-
eda corrente, de R$ 160,85 (cento e sessenta reais e oitenta e cinco centa-
vos), R$ 363,96 (trezentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), 
R$ 444,97 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centa-
vos), R$ 363,96 (trezentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), 
R$ 1.400,67 (um mil, quatrocentos reais e sessenta e sete centavos), e R$ 
484,89 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), 
respectivamente; II) Em virtude da deliberação acima, os acionistas da Com-
panhia aprovam a modificação do Artigo 5º do Estatuto Social da Compa-
nhia, que passará a vigorar, uma vez que a redução de capital social ora 
deliberada torne-se efetiva, conforme os termos do item “e” acima, com a 
seguinte redação: “Artigo 5º: O capital social, totalmente integralizado, é de 
R$ 4.062.290.308,72 (quatro bilhões, sessenta e dois milhões, duzentos e 
noventa mil, trezentos e oito reais e setenta e dois centavos), dividido em 
1.028.889.312 (um bilhão, vinte e oito milhões, oitocentos e oitenta e nove 
mil e trezentos e doze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”. As 
demais disposições do Estatuto Social da Companhia não alteradas neste 
ato permanecem inalteradas e em vigor. III) Fica a Diretoria da Companhia, 
na forma de seu Estatuto Social, autorizada a assinar toda documentação 
necessária para efetivação do acima deliberado. 7. Observações Finais: a) 
O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhu-
ma manifestação; b) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da pre-
sente ata, que tendo sido lida e achada conforme, foi assinada pelo Presi-
dente, Secretário e acionistas presentes. p. Votorantim Industrial S.A., Luiz 
Marcelo Pinheiro Fins e João Carvalho de Miranda, Diretores; Maria Helena 
Moraes Scripilliti; Rubens Ermírio de Moraes; Espólio de Mário Ermírio de 
Moraes; Luís Ermírio de Moraes; Antônio Ermírio de Moraes Filho; 
 Espolio Antônio Ermírio de Moraes. A presente transcrição é cópia fiel da ata 
lavrada no livro próprio. São Paulo, 25 de Fevereiro de 2015. Luiz Marcelo 
 Pinheiro Fins - Secretário.

IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75  –  NIRE 35.300.014.022 

Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração  

realizada em 25 de fevereiro de 2015
1. Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015, às 
14:00 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”) localizada 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi 
Galvani, 146 - 13º andar. 2. Convocação e Presença: Dispensada 
a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração. Presente ainda o Sr. Gustavo Michel 
Arbach. Os Srs. Ademar Rui Bratz, Mauricio Diácoli e Reginaldo Ferreira 
Alexandre, membros do Conselho Fiscal da Companhia, assistiram 
à presente reunião no que se refere às matérias mencionadas nos 
itens 4.2, 4.3 e 4.4 abaixo. Também participaram da reunião, como 
convidados, os Srs. Oscar Antônio Fontoura Becker e Marcos Sergio 
de Oliveira, diretores estatutários da Companhia, o Sr. Adriano Ricardo 
dos Santos, diretor de controladoria corporativa bem como o Sr. Rafael 
Oliveira, representante dos auditores independentes (Deloitte 
Touche Tohmatsu). 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Dan 
Ioschpe; Secretário: Sr. Gustavo Michel Arbach. 4. Deliberações: Os 
Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: 
4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 
4.2. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”) da 
Companhia comentaram o resultado da análise e revisão feitas pelo 
CAE do relatório da administração e das demonstrações financeiras, 
individuais e consolidadas, da Companhia relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2014, bem como de suas notas explicativas. 
Em seguida, o representante dos auditores independentes prestou 
os esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. 4.3. Após exame 
e discussão sobre a matéria, considerando, ainda, o relatório emitido, 
sem ressalvas, pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 
e o relatório anual elaborado pelo Comitê de Auditoria Estatutário, 
aprovar o relatório anual da administração, incluindo as contas da 
Diretoria, e as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, 
da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, 
acompanhadas das correspondentes notas explicativas, recomendando 
a sua aprovação pela Assembleia Geral. 4.4. Nos termos do artigo 27, 
letra “i”, do estatuto social, aprovar a proposta de destinação do lucro 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 indicada no relatório 
da administração antes mencionado, com a distribuição do dividendo 
obrigatório previsto no estatuto social da Companhia. 4.4.1. Com 
base no item anterior, aprovar, ad referendum da Assembleia Geral, o 
pagamento aos acionistas da Companhia do valor de R$ 28.621.269,62, 
equivalente a R$ 0,30255896 por ação, a título de dividendos referentes 
aos resultados do exercício de 2014. 4.4.2. As ações de emissão 
da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir de 27 de 
fevereiro de 2015, inclusive. O pagamento dos referidos dividendos 
será realizado a partir de 13 de março de 2015. 4.5. Autorizar a 
Diretoria da Companhia a divulgar e publicar, nos termos da legislação 
vigente, os documentos a que se referem as deliberações anteriores, 
bem como encaminhá-los à apreciação da Assembleia Geral. 
4.6. Autorizar a Diretoria a convocar a Assembleia Geral Ordinária dos 
acionistas da Companhia com o fim de deliberar sobre o disposto nos 
itens anteriores, mediante a publicação dos anúncios correspondentes, 
bem como divulgar os documentos necessários ao exercício do direito 
de voto nas referidas assembleias, nos termos e prazos previstos no 
estatuto social da Companhia e na legislação vigente. 4.7. Finalmente, 
autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos 
e assinar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação e 
formalização das deliberações anteriores. 5. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pelo secretário e pelos 
conselheiros presentes em número suficiente para constituir a maioria 
necessária para as deliberações tomadas na reunião. São Paulo, 25 de 
fevereiro de 2015. Assinaturas: (a) Dan Ioschpe - Presidente da mesa. 
(b) Gustavo Michel Arbach - Secretário. Conselheiros: Dan Ioschpe, 
Gustavo Berg Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, 
Leandro Kolodny, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Mauro 
Knijnik, Nildemar Secches, Pedro Gomes Duncan, Salomão Ioschpe, 
Thomas Bier Herrmann. Certifico que a presente é cópia fiel da ata 
lavrada no livro próprio. Gustavo Michel Arbach - Secretário.

Companhia Nitro  
Química Brasileira

CNPJ/MF nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547
Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 20 de Fevereiro de 2015

1. Local, Data e Hora: Na sede social da Companhia, localizada na Cida-
de de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. José Artur Nova, 
nº 951, no dia 20 de fevereiro de 2015, às 11:00 horas. 2. Convocação, 
Presença e Publicações Prévias: Convocação dispensada nos termos 
do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em vista da presença dos acionis-
tas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinatura no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Lu-
cas Santos Rodas; Secretário: Artur Martins de Figueiredo. 4. Ordem do 
Dia: (i) Aprovação da redução do capital da Companhia; e (ii) Alteração 
do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações 
Tomadas pela Totalidade do Capital Social: (i) Foi aprovada a redução 
do capital social da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, 
por julgá-lo excessivo, de R$ 193.245.000,00 para R$ 143.245.000,00, 
uma redução, portanto no valor total de R$ 50.000.000,00, a qual será 
efetuada sem o cancelamento de ações, com a consequente restituição 
aos acionistas do valor de R$ 173,8949 por ação ordinária e preferencial, 
sem qualquer distinção. O pagamento da restituição de capital será feito 
em moeda corrente nacional, em data a ser informada pela Companhia 
oportunamente aos acionistas que forem titulares de ações da Compa-
nhia, a ser fixada após o término do prazo previsto no artigo 174 da Lei 
6.404/76. A redução de capital ora deliberada somente se tornará efetiva 
e o pagamento da restituição de capital somente será realizado em data 
a ser informada pela Companhia, após o decurso do prazo de 60 (sessen-
ta) dias para oposição de credores, contados da data da publicação do 
extrato da presente ata, o qual será efetuado anteriormente à averbação 
da mesma na Junta Comercial do Estado de São Paulo, de acordo com o 
artigo 174 da Lei 6.404/76. Transcorrido referido prazo, será a presente 
ata levada a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
(ii) Caso o prazo legal de 60 (sessenta) dias previsto no artigo 174 da Lei 
6.404/76 transcorra sem que haja oposição de credores e mediante noti-
ficação da Companhia confirmando a data do pagamento, os acionistas 
aprovam, pela totalidade do capital social votante, que o caput do artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia passe a vigorar, automaticamente 
após o registro da presente ata perante a Junta Comercial do Estado de 
São Paulo, com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social é de 
R$143.245.000,00, dividido em 273.153 ações ordinárias e 14.377 ações 
preferenciais, todas nominativas escriturais, sem valor nominal.”. 
6.  Declarações finais: Foi autorizada a lavratura desta ata na forma de 
sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. 
7.  Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada 
e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelo acio-
nista presente à Assembleia. 8. Assinaturas: Mesa: Presidente: Lucas 
Santos Rodas; Secretário: Artur Martins de Figueiredo. Acionistas: Faro 
Capital Fundo de Investimento em Participações, Lucas Santos Rodas, 
Paulo Zucchi Rodas, Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque e Gui-
lherme Vidigal Andrade Gonçalves. A presente ata confere com a versão 
original lavrada em livro próprio. Mesa: Lucas Santos Rodas - Presidente, 
Artur Martins de Figueiredo - Secretário. Acionistas: Lucas Santos 
 Rodas - Paulo Zucchi Rodas - Gustavo Figueira de Almeida e 
 Albuquerque - Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves - Faro Capital 
Fundo de Investimentos em Participações - Por: Planner Corretora 
de Valores S/A (administrador). 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DE NOVA ODESSA

CNPJ 48.832.398/0001-59 - I.E. 482.013.889.118
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta nesta Companhia a seguinte licitação: Concor-
rência Pública nº 0001/2015 - Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada para a execução das obras e serviços de substituição de 
adutoras nos bairros Jardim Bela Vista, Jardim Santa Rosa e Jardim São 
Jorge, por método não destrutivo, através do sistema de perfuração di-
recional, incluindo fornecimento de tubo de polietileno de alta densidade 
com diâmetros DN 200 mm e 250 mm, classe de pressão PN-10, solda-
dos através de termofusão e eletrofusão, inclusive conexões, válvulas 
e acessórios, onde for necessário, incluindo fornecimento de materiais, 
má uinas, ve culos, apetrec os, mão-de-obra e tudo mais ue se zer 
necessário para execução dos serviços, e em conformidade com os re-
quisitos previstos no Edital e seus Anexos. Abertura dos Envelopes: 
30/03/2015 às 9:00 horas. O Edital completo poderá ser retirado junto ao 
setor de Compras localizado à Rua Eduardo Leekning, 550, Jardim Bela 
Vista, Nova Odessa-SP. Fone: (19) 3476-8500 - ramal 8503, de segunda 
à sexta-feira das 8:30 às 16:00 horas, até o dia 26/03/2015. Nova Odes-
sa, 26 de fevereiro de 2015. Comissão Permanente de Licitações. A 
população de Nova Odessa pagou por este anúncio R$ 858,00.

Companhia Regional de Habitações
 De Interesse Social - CRHIS 

 CNPJ 51.097.236/0001-29
Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas desta Companhia a se reu-
nirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-
se dia 30 de março de 2015, às 11:00 horas, na sede social, na Rua 
Guatemala, 294, Araçatuba-SP, a fim de discutirem e deliberarem so-
bre a seguinte ordem do dia: AGO: a) Leitura, discussão e votação do 
relatório da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras 
referentes ao exercício de 2014; b) Deliberarem sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício de 2014; c) Eleição dos membros efetivos e 
suplentes do Conselho Fiscal e fixação de seus honorários; d) Eleição 
dos membros do Conselho de Administração para o biênio 2015/2017; 
e) Outros assuntos de interesse social. AGE: a) Outros assuntos de 
interesse social. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas na 
sede social os documentos do qual trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. 
Araçatuba-SP, 25 de fevereiro de 2015 - A Diretoria.  (26, 27, 28)

TM&K MONTAGENS ELETRÔNICAS EIRELI-EPP, torna publico que 
requereu junto à Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente a 
renovação da Licença Ambiental para a atividade de Montagem de 
Circuitos Eletrônicos para terceiros, localizada à Rua Eduardo Ferreira 
França, 289, Vila Moraes, Município de São Paulo 

BR Properties S.A.
(Companhia Aberta)

CNPJ nº 06.977.751/0001-49 - NIRE 35.300.316.592

FATO RELEVANTE
BR Properties S.A. (“Companhia”) (BRPR3), vem a público informar, 
nos termos do artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 e da 
Instrução CVM nº 358/02, conforme alteradas, que recebeu, nesta 
data, correspondência sobre a intenção de realização de oferta pública 
voluntária de aquisição de controle da Companhia, a ser realizada pelo 
Fundo de Investimento em Participações Bridge (“Ofertante”), veículo 
de investimento utilizado, direta ou indiretamente, por (i) Fundo de 
Investimento Imobiliário - FII Prime Portfolio, (ii) BTG Investments, LP e 
(iii) Brookfield BR7, LLC (em conjunto, “Investidores”) (“OPA”). Os 
termos e condições da pretendida OPA, estão descritos em referida 
correspondência, anexa a este Fato Relevante.  A administração da 
Companhia informa que manterá seus acionistas e o mercado, 
informados sobre os eventos subsequentes relacionados ao 
desdobramento de referida OPA.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2015
Pedro Marcio Daltro dos Santos

Diretor Financeiro e de Relações com Investidor
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