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PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S.A.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório da administração e 

as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 

de dezembro de 2014 e de 2013, acompanhadas do relatório dos 

auditores independentes.

Lucro/(prejuízo) líquido

O lucro líquido totalizou em 2014 R$ 4,5 milhões, comparado com o 

prejuízo líquido de R$ 182 mil obtidos no ano anterior.

Resultado financeiro

As receitas financeiras totalizaram em 2014 R$ 15,6 milhões, com 

aumento de R$ 11,8 milhões, em relação aos R$ 3,8 milhões em 

2013. Essa variação decorre do aumento da taxa efetiva das receitas 

com aplicações financeiras para 10,39% em 2014 em relação aos 

7,32% em 2013. As despesas financeiras totalizaram em 2014 

R$ 8,9 milhões, com aumento de R$ 6,5 milhões, em relação aos  

R$ 2,4 milhões em 2013.

Distribuição de dividendos
De acordo com o estatuto são assegurados aos acionistas 
dividendos mínimos obrigatórios de 25%, calculados sobre o lucro 
líquido ajustado, os quais são determinados por ocasião do 
encerramento do exercício.
Perspectivas
No ano de 2014, em meio às incertezas associadas ao processo 
eleitoral, a atividade econômica brasileira mostrou baixo crescimento 
afetada pela deterioração dos índices de confiança das famílias e 
empresários, o que por sua vez gerou uma gradual mas persistente 
desaceleração do ritmo de expansão do consumo bem como um 
declínio acentuado do investimento fixo. Esse quadro não deve 
mostrar grandes alterações nos primeiros meses de 2015, podendo 
haver uma gradual retomada, heterogênea entre os diversos 
segmentos da economia, apenas a partir de meados do segundo 
semestre deste ano.
A despeito do baixo crescimento do PIB, a inflação medida pelo 
IPCA encerrou o ano muito próximo do teto da banda. Esse quadro 
forçou o Copom a retomar ao final do ano o ciclo de aperto monetário 

interrompido no início de abril, movimento esse que deve se estender 
para o início de 2015, sobretudo em função da perspectiva de 
manutenção de uma inflação elevada em função da correção dos 
chamados preços administrados.
O mercado de capitalização cresceu em 2014, 4,3% em relação a 
2013, percentual bem menor que o observado nos últimos 5 anos, 
onde a média superou os 20% ao ano. As perspectivas do mercado 
são de recuperação para os próximos anos, com acesso de novas 
parcelas da população aos produtos oferecidos pelas empresas de 
capitalização.
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São Paulo, 11 de fevereiro de 2015
A Administração

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de reais)

Ativo
Nota  

explicativa
Dezembro 

de 2014
Dezembro 

de 2013
Circulante ................................. 216.740 97.565
Disponível .................................. 438 53
 Caixa e bancos ........................ 5 438 53
Equivalentes de caixa ................ 5 48.750 39.235
Aplicações ................................. 6 164.217 56.777
Créditos das operações
 de capitalização ....................... – 79
 Créditos das operações
  de capitalização ..................... – 79
Títulos e créditos a receber ....... 34 56
 Títulos e créditos a receber ..... 3 24
 Créditos tributários e 
  previdenciários ....................... 31 32
Outros valores e bens ............... – 27
Custo de aquisição diferidos ..... 7 3.301 1.338
 Capitalização ........................... 3.301 1.338
Não circulante .......................... 83 180
Realizável a longo prazo ........... 83 180
 Títulos e créditos a receber ..... 83 180
  Créditos tributários e 
   previdenciários ..................... 50 137
  Outros créditos ....................... 33 43
Total ativo ................................. 216.823 97.745

Passivo e patrimônio líquido
Nota  

explicativa
Dezembro 

 de 2014
Dezembro 

 de 2013
Circulante ...................................... 200.542 84.902
Contas a pagar ............................... 3.075 697
 Obrigações a pagar ...................... 9.1 2.268 323
 Impostos e encargos sociais
  a recolher .................................... 713 304
 Encargos trabalhistas ................... 38 36
 Impostos e contribuições .............. 56 34
Depósitos de terceiros .................... 1.103 –
Provisões técnicas - capitalização .. 10.1 189.263 80.447
 Provisão para resgates ................. 188.626 79.766
 Provisão para sorteio .................... 637 681
Outros débitos ................................ 7.101 3.758
 Receita a diferir de títulos 
  de capitalização - PU .................. 11 7.101 3.758
Não circulante ............................... 7 11
Contas a pagar ............................... 7 11
 Obrigações a pagar ...................... 9.1 3 11
 Tributos diferidos ........................... 4 –
Patrimônio líquido ........................ 16.274 12.832
Capital social .................................. 12 13.000 13.000
Reservas de lucros ......................... 3.268 –
Ajustes de avaliação patrimonial .... 6 –
Prejuízos acumulados .................... – (168)
Total do passivo 
 e patrimônio líquido ................... 216.823 97.745

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014  E 2013 

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

Nota  
explicativa

Dezembro 
 de 2014

Dezembro 
 de 2013

Receita líquida com títulos
 de capitalização .......................... 11.042 4.421
 Arrecadação com títulos de 
  capitalização ............................... 13 201.198 89.433
 Variação da provisão para resgate (186.813) (81.517)
 Variação da receita diferida .......... (3.343) (3.495)
Resultado com sorteio ................. (1.412) (1.705)
Custo de aquisição ....................... (3.961) (1.281)
Prêmios emitidos líquidos ........... (690) –
Outras receitas e despesas 
 operacionais ................................ (222) (106)
Despesas administrativas ........... 14 (4.052) (2.468)
Despesas com tributos ................ 15 (690) (279)
Resultado financeiro .................... 16 6.737 1.351
 Receitas financeiras ..................... 15.593 3.768
 Despesas financeiras ................... (8.856) (2.417)
Resultado operacional ................. 7.442 (67)
Resultado antes dos impostos e 
 participações............................... 7.442 (67)
Imposto de renda .......................... 8 (1.718) 76
Contribuição social ...................... 8 (1.106) 46
Participações sobre o lucro ........ (163) (237)
Lucro/(prejuízo) líquido do 
 exercício ...................................... 4.455 (182)
Quantidade de ações ..................... 13.000 13.000
Lucro/(prejuízo) líquido 
 por ação - R$ ................................ 0,34 (0,01)

As notas explicativas da administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 

 (Em milhares de reais)

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

Lucro/(prejuízo) líquido do exercício ............. 4.455 (182)
Outros resultados abrangentes ..................... 6 –
Itens que serão reclassificados subsequen-
 temente para o resultado do exercício:
Outros ajustes de avaliação patrimonial ............ 10 –
Efeitos tributários ............................................... (4) –
Total dos resultados abrangentes para o 
 exercício, líquido de efeitos tributários ....... 4.461 (182)
Atribuível a
- Acionistas da Companhia ................................ 4.461 (182)

As notas explicativas da administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013  
(Em milhares de reais)

Nota  
explicativa

Capital 
social

Reservas  
de lucros

Ajustes de avaliação 
patrimonial

Lucros/(prejuízos) 
acumulados Total

Saldo final em 31 de dezembro de 2012 ................... 13.000 14 – – 13.014
 Prejuízo do exercício .................................................. – – – (182) (182)
  Compensação de prejuízo acumulado:
  Reserva legal ............................................................ 12 b – (1) – 1 –
  Reservas estatutárias ............................................... 12 b – (13) – 13 –
Saldo final em 31 de dezembro de 2013 ................... 13.000 – – (168) 12.832
 Ajustes de avaliação patrimonial ................................ – – 6 – 6
 Lucro líquido do exercício ........................................... – – – 4.455 4.455
  Proposta para distribuição do resultado:
   Reserva legal .......................................................... 12 b – 214 – (214) –
   Reservas estatutárias ............................................. 12 b – 54 – (54) –
   Dividendos mínimos ................................................ 12 c – – – (1.019) (1.019)
   Dividendos adicionais propostos ............................. 12 c – 3.000 – (3.000) –
Saldo final em 31 de dezembro de 2014 ................... 13.000 3.268 6 – 16.274

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 

(Em milhares de reais)

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

Atividades operacionais
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício ................... 4.455 (182)
Variação nas contas patrimoniais:
 Ativos financeiros - aplicações.......................... (107.440) (41.260)
 Créditos das operações de capitalização ......... 79 (63)
 Créditos fiscais e previdenciários ..................... 1 68
 Ativo fiscal diferido ............................................ 87 (121)
 Custos de aquisição diferidos ........................... (1.963) (1.222)
 Outros ativos ..................................................... 58 (11)
 Impostos e contribuições .................................. 2.759 16
 Outras contas a pagar ...................................... 1.333 531
 Débitos de operações com capitalização ......... – (75)
 Depósitos de terceiros ...................................... 1.103 –
 Provisões técnicas - capitalização .................... 108.816 76.294
 Outros passivos ................................................ 3.349 3.495
Caixa consumido pelas operações:
 Imposto sobre o lucro pagos ............................ (2.737) (32)
Caixa líquido gerado 
 nas atividades operacionais .......................... 9.900 37.438
Atividades de financiamento
Distribuição de dividendos .................................. – (4)
Caixa líquido consumido nas atividades
 de financiamento ............................................ – (4)
Aumento líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa ..................................... 9.900 37.434
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício ..................................................... 39.288 1.854
Caixa e equivalentes de caixa no final 
 do exercício ..................................................... 49.188 39.288

As notas explicativas da administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 

(Em milhares de reais)

Dezembro  
de 2014

Dezembro 
de 2013

Receitas ............................................................. 9.838 4.410
Receitas líquidas com títulos de capitalização ... 9.838 4.410
Receita líquida operacional ............................. 9.838 4.410
Insumos adquiridos de terceiros .................... (7.741) (4.826)
 Materiais, energia e outros ............................... (3.513) (3.363)
 Serviços de terceiros, comissões líquidas ........ (4.228) (1.463)
Valor adicionado bruto ..................................... 2.097 (416)
Valor adicionado líquido produzido 
 pela companhia ............................................... 2.097 (416)
Valor adicionado recebido/cedido 
 em transferência ............................................. 6.737 1.351
 Receitas financeiras ......................................... 15.593 3.768
 Outras ............................................................... (8.856) (2.417)
Valor adicionado total a distribuir ................... 8.834 935
Distribuição do valor adicionado .................... 8.834 935
Pessoal .............................................................. 747 837
 Remuneração direta ......................................... 427 466
 Benefícios ......................................................... 287 336
 F.G.T.S .............................................................. 33 35
Impostos, taxas e contribuições ..................... 3.632 280
 Federais ............................................................ 3.632 266
 Estaduais .......................................................... – 14
Remuneração de capitais próprios ................. 4.455 (182)
 Dividendos ........................................................ 4.019 –
 Lucros/(prejuízos) retidos do exercício ............. 436 (182)

As notas explicativas da administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional
A Porto Seguro Capitalização S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por 
ações de capital fechado constituída em 7 de maio de 2012, autorizada 
a operar pela Portaria nº 4.695, de 03 de julho de 2012, localizada na 
Avenida Rio Branco, 1.489 - 8º andar, em São Paulo (SP) - Brasil. Tem 
por objeto social a administração e a comercialização de títulos de 
capitalização em qualquer das suas modalidades ou formas e a prática de 
outras operações permitidas às sociedades de capitalização, em todo o 
território nacional, conforme definido na legislação vigente. A Companhia 
é uma controlada indireta da Porto Seguro S.A. a qual possui ações 
negociadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, sob a sigla PSSA3.
2. Resumo das principais políticas contábeis
As políticas contábeis relevantes utilizadas na preparação das 
demonstrações financeiras estão demonstradas a seguir. Essas políticas 
foram aplicadas consistentemente para todos os períodos comparativos 
apresentados. Não houve no exercício de 2014 alterações nas políticas 
contábeis relevantes.
2.1 Base de preparação
A elaboração das demonstrações financeiras requer que a Administração 
use julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. 
Os ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e 
premissas envolvem, entre outros, a determinação: (i) do valor justo de 
ativos financeiros, (ii) das provisões técnicas, (iii) da realização do 
imposto de renda e contribuição social diferidos. A liquidação das 
transações que envolvem essas estimativas poderá ser efetuada por 
valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao 
processo de sua determinação.
A Companhia revisa essas estimativas e premissas periodicamente (vide 
nota explicativa nº 3). As demonstrações financeiras foram preparadas 
segundo a premissa de continuação dos negócios da Companhia em 
curso normal.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela 
Administração em 11 de fevereiro de 2015.
2.1.1 Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP, com base nas disposições contidas na Lei 
das Sociedades por Ações, e normas expedidas pelo Conselho Nacional 
de Seguros Privados - CNSP e pela SUSEP, segundo critérios 
estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Circular SUSEP nº 
483/14, e de acordo também com as práticas contábeis expedidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovadas pela SUSEP, 
no que não contrariam as disposições contidas na circular.
Conforme previsto na Circular SUSEP nº 483/14, em 31 de dezembro de 
2014 a Companhia optou por apresentar a Demonstração de Fluxo de 
Caixa pelo método indireto. Dessa forma, a demonstração de 31 de 
dezembro de 2013, previamente apresentada pelo método direto, está 
sendo reapresentada.
2.1.2 Normas, alterações e interpretações existentes que não estão 
em vigor e não foram adotadas antecipadamente pela Companhia
• A Lei 12.973/14 (conversão da Medida Provisória nº 627/13), promoveu 
alterações no IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com vigência para 1/1/2015, 

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

permitindo ao contribuinte adesão às novas regras já em 2014, de forma 
irretratável. A Lei dentre outros assuntos, tratou especialmente: (i) em 
harmonizar a legislação tributária com os critérios e procedimentos 
contábeis introduzidos pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, (ii) a extinção 
do Regime Tributário de Transição - RTT, (iii) novas regras de tributação 
da pessoa jurídica domiciliada no Brasil com relação aos lucros auferidos 
no exterior por controladas e coligadas, (iv) alterações na forma de 
utilização do ágio. A Companhia não espera impactos relevantes com a 
adoção desta norma.
2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras da Companhia são apresentadas em reais 
(R$), que é sua moeda funcional e de apresentação. Para determinação 
da moeda funcional é observada a moeda do principal ambiente 
econômico em que a Companhia opera.
2.3 Caixa e equivalentes de caixa
Incluem os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de 
alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco 
insignificante de mudança de valor.
2.4 Ativos financeiros
(a) Mensuração e classificação
A Administração da Companhia determina a classificação de seus ativos 
financeiros no seu reconhecimento inicial. A classificação depende da 
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos/constituídos, 
os quais são classificados na seguinte categoria:

(i) Mensurados pelo valor justo por meio do resultado - Títulos para 
negociação
A Companhia classifica nesta categoria os ativos financeiros cuja 
finalidade e estratégia de investimento são manter negociações ativas e 
frequentes. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações do valor 
justo são registrados imediatamente e apresentados na demonstração do 
resultado em “Resultado financeiro” no exercício em que ocorrem.
(b) Determinação de valor justo de ativos financeiros
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são registrados 
com base em preços de negociação. Para os ativos financeiros sem 
mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo 
por meio de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de 
operações recentes contratadas com terceiros e a referência a outros 
instrumentos que são substancialmente similares, fazendo o maior uso 
possível de informações geradas pelo mercado e o mínimo possível de 
informações geradas pela Administração. O valor justo dos ativos 
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classificados como “Títulos para negociação” e “Títulos disponíveis para 
venda” baseia-se na seguinte hierarquia:
• Nível 1: preços cotados e não ajustados, em mercados ativos para 
ativos idênticos.
• Nível 2: classificado quando se utiliza uma metodologia de fluxo de caixa 
descontado ou outra metodologia para precificação do ativo com base em 
dados de mercado e quando todos esses dados são observáveis no 
mercado aberto.
• Nível 3: ativo que não seja com base em dados observáveis do mercado, 
quando a Companhia utiliza premissas internas para a determinação de 
sua metodologia e classificação.
O valor de mercado dos títulos públicos é embasado no preço unitário de 
mercado informado pela Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. As cotas de fundos de 
investimentos são valorizadas com base no valor da cota divulgada pelo 
administrador do fundo. Os títulos privados são valorizados a mercado 
por meio da mesma metodologia de precificação adotada pelo 
administrador dos fundos de investimentos.
2.5 Custo de aquisição diferido (DAC)
As comissões sobre prêmios emitidos e os custos diretos de angariação 
são diferidos e amortizados de acordo com o prazo de vigência dos títulos 
de capitalização e são registrados na conta “Custos de aquisição 
diferidos”. A Companhia não difere custos indiretos de comercialização.
2.6 Provisões técnicas
Os títulos de capitalização têm seus passivos financeiros calculados no 
momento do recebimento dos recursos pela Companhia. Os títulos são 
emitidos na forma de pagamento único e o valor do depósito destinado 
aos resgates dos títulos é atualizado monetariamente de acordo com os 
indexadores e critérios estabelecidos nas suas respectivas condições 
gerais. Esses valores compõem a provisão matemática para resgates.
Os beneficiários dos títulos podem receber um prêmio através de sorteio, 
ou resgatar o valor correspondente à parcela dos depósitos pagos 
destinada para resgates, atualizada monetariamente conforme definido 
nas condições gerais do contrato.
As provisões técnicas são constituídas de acordo com as orientações do 
CNSP e da SUSEP, cujos critérios, parâmetros e fórmulas são 
documentados em NTAs, descritas resumidamente a seguir:
(a)A Provisão Matemática para Resgates - PMR é calculada para cada 
título ativo ou suspenso, durante o prazo previsto nas condições gerais do 
título. Ela também é calculada pelos valores dos títulos vencidos e pelos 
valores dos títulos ainda não vencidos, mas que tiveram solicitação de 
resgate antecipado pelos clientes. As provisões são atualizadas 
monetariamente com base nos indexadores previstos em cada título.
(b) As Provisões para Sorteios a Realizar e a Pagar são calculadas para 
fazer face aos prêmios provenientes dos sorteios futuros (a realizar) e 
também aos prêmios provenientes dos sorteios em que os clientes já 
foram contemplados (a pagar).
2.7 Reconhecimento de receita
2.7.1 Receitas com títulos de capitalização
A receita com títulos de capitalização compreende a taxa administrativa 
cobrada na emissão dos títulos de pagamento único e é reconhecida no 
resultado “pro rata temporis” de acordo com a vigência dos títulos e a taxa 
sobre os resgates antecipados dos títulos.
2.7.2 Receita de juros e dividendos recebidos
As receitas de juros de instrumentos financeiros são reconhecidas no 
resultado do exercício, segundo o método do custo amortizado e pela 
taxa efetiva de retorno. As receitas de dividendos de investimentos em 
ativos financeiros representados por instrumentos de capital (ações) são 
reconhecidas no resultado quando o direito a receber o pagamento do 
dividendo é estabelecido.
2.8 Distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos próprio para os acionistas é reconhecida 
como um passivo, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer 
valor acima do mínimo obrigatório (25%) somente é provisionado na data 
em que é aprovado pelos acionistas.
2.9 Imposto de renda e contribuição social
A despesa de imposto de renda e contribuição social inclui as despesas 
de impostos correntes e os efeitos dos tributos diferidos. A Companhia 
reconhece no resultado do exercício os efeitos de imposto de renda e 
contribuição social, exceto para os efeitos tributários sobre itens que 
foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido; nesses casos, os 
efeitos tributários também são reconhecidos no patrimônio líquido.
Os impostos são calculados com base em leis e regras tributárias 
vigentes na data de preparação do balanço patrimonial. No Brasil, o 
imposto de renda corrente é calculado à alíquota-base de 15% mais 
adicional de 10% sobre o lucro real tributável acima de R$ 240 anuais. A 
provisão para contribuição social para as sociedades de capitalização é 
constituída à alíquota de 15%.
Os impostos diferidos são reconhecidos utilizando-se o método dos 
passivos sobre diferenças temporárias originadas entre as bases 
tributárias de ativos e passivos e os valores contábeis respectivos desses 
ativos e passivos. Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de 
que seja provável que lucros futuros tributáveis estejam disponíveis para 
a realização destes ativos.
3. Estimativas e julgamentos contábeis
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente 
avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, 
incluindo expectativas de eventos futuros, considerados razoáveis para 
as circunstâncias. Os principais itens sujeitos a estimativas e 
julgamentos são:
3.1 Cálculo do valor justo de ativos financeiros
O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em 
mercados ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. 
A Companhia usa seu julgamento para escolher diversos métodos e 
definir premissas que se baseiam principalmente nas condições de 
mercado existentes na data do balanço. O valor total de caixa, equivalente 
de caixa e aplicações em 31 de dezembro de 2014 era de R$ 213.405.
3.2 Cálculo de créditos tributários
Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja provável 
que lucros futuros tributáveis estejam disponíveis. Essa é uma área que 
requer a utilização julgamento da Administração da Companhia na 
determinação das estimativas futuras quanto à capacidade de geração 
de lucros futuros tributáveis, com base em projeções de resultados 
futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em 
cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. O 
valor total dos créditos tributários diferidos em 31 de dezembro de 2014 
era de R$ 50 (ativo) e R$ 4 (passivo).
4. Gestão de riscos
A Companhia está exposta a um conjunto de riscos inerentes às suas 
atividades e, para gerir estes riscos, possui uma série de princípios, 
diretrizes, ações, papéis e responsabilidades necessários a identificação, 
avaliação, tratamento e controle dos riscos. A gestão de riscos 
compreende as seguintes categorias:
Riscos Financeiros
• Risco de Crédito: é a possibilidade de perdas associadas ao não 
cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações 
financeiras nos termos pactuados.
• Risco de Liquidez: é a eventual indisponibilidade de recursos de caixa 
para fazer frente a obrigações futuras.
• Risco de Mercado: é a possibilidade de ocorrência de perdas devidas a 
oscilações nos preços de mercado das posições mantidas em carteira.
Riscos Não Financeiros
• Risco Operacional: é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 
de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e 
sistemas, ou de eventos externos incluindo o risco legal.
• Outros: incluem os riscos de estratégia, de imagem e socioambiental.
A governança de gerenciamento de riscos conta com a participação de 
todas as áreas, tendo por finalidade proteger o resultado da Companhia 
e seus acionistas, contribuir para sua sustentabilidade e valor, envolvendo 

aspectos relacionados à transparência e prestação de contas.
Nesse contexto, a Companhia exerce o gerenciamento dos riscos de 
modo integrado e independente, preservando e valorizando o ambiente 
de decisões colegiadas. As decisões são pautadas em fatores que 
combinam o retorno sobre o risco mensurado, permitindo seu alinhamento 
na definição dos objetivos comerciais, e promovem o aculturamento dos 
colaboradores em todos os níveis hierárquicos, desde as áreas de 
negócios até o Conselho de Administração (CAdm).
Todas estas iniciativas proporcionam a ampliação da eficiência 
operacional da Companhia e consequente redução do nível de perdas, 
além de otimizar a utilização do capital disponível. Refletindo o 
compromisso com a gestão de riscos, a Companhia possui a área de 
Gestão Corporativa de Riscos cuja missão é garantir que os riscos sejam 
efetivamente identificados, mensurados, mitigados, acompanhados e 
reportados de forma independente.
Com o intuito de obter sinergias ao longo do processo de gerenciamento 
de riscos há, permanentemente, um fórum de alto nível na Companhia, 
denominado Comitê de Risco Integrado - CRI. Este tem por atribuição 
assessorar o CAdm na aprovação de políticas institucionais e limites de 
exposição a riscos, analisar os riscos relevantes que lhe forem 
submetidos, assim como validar as ações de mitigação e estratégias para 
desenvolvimento continuo dos processos de gestão de risco.
4.1 Risco de crédito
O risco de crédito contempla as seguintes categorias:
(a) Risco de Contraparte: é a possibilidade de não cumprimento por 
determinada contraparte (pessoa física, jurídica ou governo) das 
obrigações relativas à liquidação de operações que envolvam ativos 
financeiros. Na Companhia, este risco é composto por:
(i) Portfólio de Investimentos: para o gerenciamento deste risco a 
Companhia possui políticas e processos de monitoramento mensais para 
garantir que limites ou determinadas exposições não sejam excedidos. 
Para determinação dos limites são avaliados critérios que contemplam a 
capacidade financeira, assim como grau de risco (“rating”) mínimo de grau 
de investimento (“A”) da contraparte divulgados por agências externas 
(S&P, Moodys e Fitch) e/ou de classificação interna (“ratings”  internos). 
Na ausência de “ratings” externos, a Administração utiliza o conhecimento 
e a experiência de mercado para classificar essas contrapartes em seus 
graus de riscos (“ratings” internos), suportados por um processo de 
governança para devida avaliação e aprovação destas operações.
Em 31 de dezembro de 2014 e de 2013, 100% das aplicações financeiras 
estavam alocadas em títulos do tesouro brasileiro (risco soberano) e o 
restante em aplicações de “rating” “AA”.
Na carteira de investimentos, nenhuma operação encontra-se em atraso 
ou deteriorada (“impared”).
4.2 Risco de liquidez
A Companhia possui controles com o objetivo de manter seus níveis de 
liquidez em patamares adequados, alinhados aos requisitos regulatórios, 
assim como equilibrar a relação entre as taxas, risco e retorno. Neste 
contexto, estão estabelecidas regras de prazo máximo de vencimento 
das operações e “rating” da contraparte. Adicionalmente, a Companhia 
conta com a definição de caixa mínimo em relação as projeções dos 
fluxos de caixa.
Os principais itens abordados na gestão do risco de liquidez são: limites 
de risco de liquidez, incluindo caixa mínimo e de ativos de alta liquidez; 
simulações de cenários (teste de “stress”); e medidas potenciais para 
contingenciamento.
A tabela a seguir apresenta o risco de liquidez a que a Companhia está 
exposta (i):

Dezembro de 2014 Dezembro de 2013
Fluxo de  
ativos (ii)

Fluxo de  
passivos (iii)

Fluxo de  
ativos (ii)

Fluxo de  
passivos (iii)

À vista/sem vencimento 438 – 53 –
Fluxo de 0 a 30 dias ... 48.750 18.005 39.314 7.944
Fluxo de 1 a 6 meses . – 75.073 – 31.859
Fluxo de 6 a 12 meses – 90.065 – 38.222
Fluxo acima de 1 ano . 232.310 5.258 77.688 2.027
Total ........................... 281.498 188.401 117.055 80.052
(i) Fluxos de caixa estimados com base em julgamento da Administração 
e estudos de permanência de clientes para os títulos de capialização. 
Esses fluxos foram estimados até a expectativa de pagamento e/ou 
recebimento e não consideram os valores a receber vencidos. Os ativos 
e passivos financeiros pós-fixados foram distribuídos com base nos 
fluxos de caixa contratuais, e os saldos foram projetados utilizando-se 
curva de juros, taxas previstas do Certificado de Depósito Interbancário 
- CDI e taxas de câmbio divulgadas para períodos futuros em datas 
próximas ou equivalentes.
(ii) O fluxo de ativos considera o caixa e equivalente de caixa e aplicações.
(iii) O fluxo de passivos considera as provisões técnicas - capitalização.
4.3 Risco de mercado
A Companhia esta exposta ao risco de mercado, e visto o perfil dos 
negócios, sua maior exposição esta relacionada ao risco de taxa de juros. 
A Companhia conta com políticas que estabelecem limites, processos e 
ferramentas para efetiva gestão do risco de mercado. Em 31 de dezembro 
de 2014 e de 2013, 100% da exposição da Companhia estava em taxa 
SELIC/CDI.
Entre os métodos utilizados na gestão, utiliza-se a técnica de valor em 
risco (“Value at Risk” - VaR) paramétrico, com intervalo de confiaça de 
95% em horizonte de 1 dia. Adicionalmente, são realizados 
acompanhamentos complementares, como análises de sensibilidade, 
testes de “stress” e as ferramentas de “tracking error” e “Benchmark-VaR”, 
utilizados para isso cenários realisticos e plausíveis ao perfil e 
característica do portfólio.
Os resultados obtidos são utilizados para mitigação de riscos e 
entendimento do impacto sobre os resultados e o patrimônio líquido, em 
condições normais e de “stress”. Esses testes levam em consideração 
cenários históricos e de condições futuras de mercado, sendo seus 
resultados utilizados no processo de planejamento e decisão, bem como 
na identificação de riscos específicos originados nos ativos e passivos 
financeiros detidos pela Companhia.
Segue o quadro demonstrativo da análise de sensibilidade dos 
instrumentos financeiros em 31 de dezembro de 2014:
Fator de Risco Cenário (*) Impacto na carteira de investimentos

Juros  pós-fixados
± 50 b.p. 173
± 25 b.p. 144
± 10 b.p. 115

(*) B.P. = “basis points”
Ressalta-se que visto a capacidade dinâmica de reação da Companhia, 
os impactos acima apresentados podem ser minimizados.
4.4 Risco operacional
A atividade de monitoramento e gerenciamento de risco operacional é 
executada de forma corporativa e centralizada pela área de Gestão 
Corporativa de Riscos, utilizando para isso processo formal para 
identificar os riscos e as oportunidades, estimar o impacto potencial 
desses eventos e fornecer um método para tratar esses impactos, para 
reduzir as ameaças até um nível aceitável ou para alcançar as 
oportunidades.
Isto inclui esforços para a construção de um banco de dados de perdas 
internas de risco operacional com informações abrangentes e detalhadas 
para a identificação da real dimensão de seu impacto sobre a Companhia, 
bem como para melhorar a confiabilidade nos mecanismos de gestão, 
controle e supervisão de solvência desse mercado.
4.5 Gestão de capital
A estratégia de gestão de capital consiste em maximizar o valor do capital 
da Companhia por meio da otimização do nível e das fontes de capital 
disponíveis, garantindo a sustentabilidade do negócio no longo prazo, de 
acordo com os requerimentos regulatórios e de solvência. A gestão de 
capital da Companhia conta com uma estrutura consolidada e centralizada, 
bem como atua de maneira ativa e prospectiva em sua gestão.

O processo de avaliação e gerenciamento de capital é realizado com uma 
visão de negócio em um horizonte de 3 anos, fundamentado em 
premissas de crescimento de negócios, lucratividade, distribuição de 
dividendos, entre outros indicadores-chave ao negócio. A estrutura de 
gerenciamento de capital é suportada por política específica, a qual 
define os papéis e responsabilidades, limites de suficiência, relatórios de 
monitoramento e planos de contingência de capital.
A Companhia avalia sua suficiência de capital conforme os critérios emitidos 
pelo CNSP e SUSEP. Neste sentido são avaliados os requerimentos de 
capital necessário para suportar os riscos inerentes a Companhia, incluindo 
as parcelas de risco de crédito, mercado, operacional e subscrição.
A Companhia possui níveis de capital além do patamar exigido. Este nível 
de capitalização provê conforto para adequação a possíveis alterações 
regulatórias e exigências de capital adicional, como por exemplo, a 
parcela de risco de mercado das seguradoras, exigível a partir de 31 de 
dezembro de 2016. As parcelas de necessidades de capital, bem como a 
suficiência existente estão demonstrada na nota explicativa nº 12 (d).
5. Equivalentes de caixa
Equivalentes de caixa incluem operações compromissadas lastreadas 
em Letras do Tesouro Nacional - LTNs.
6. Aplicações
6.1 Estimativa de valor justo
Dadas as características de curto prazo e as constantes avaliações de 
recuperabilidade que a Administração efetua, estima-se que os saldos 
contábeis das contas a receber de clientes e das contas a pagar aos 
fornecedores, menos a perda (“impairment”), estejam próximos de seus 
valores justos.
6.1.1 Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado - Títulos 
para negociação
Em 31 de dezembro de 2014 e de 2013, a totalidade dos fundos 
exclusivos da Companhia eram compostos por Letras Financeiras do 
Tesouro (LFT), classificadas como nível 1.
6.2 Movimentação das aplicações financeiras (*)

Dezembro de 2014 Dezembro de 2013
Saldo inicial ........................ 96.012 17.079
Aplicações ........................... 103.063 135.016
Resgates ............................. (1.700) (59.850)
Rendimento ......................... 15.592 3.767
Saldo final .......................... 212.967 96.012
(*) A movimentação das aplicações financeiras inclui os ativos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado e os ativos classificados como 
equivalentes de caixa.
7. Custo de aquisição diferidos

Dezembro de 2014 Dezembro de 2013
Saldo inicial ........................ 1.338 116
Adições ................................ 5.925 2.467
Baixas .................................. (3.962) (1.245)
Saldo final .......................... 3.301 1.338
O prazo médio de diferimento dos custos de aquisição diferidos é de 
12 meses.
8. Reconciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição 
social sobre o lucro

Dezembro 
 2014

Dezembro 
 2013

Lucro/(prejuízo) antes do imposto de renda 
 (IRPJ) e da contribuição social (CSLL) (A) ..... 7.442 (67)
Alíquota vigente ................................................ 40% 40%
Imposto de renda e contribuição social 
 (a taxa nominal) (B) ...................................... (2.977) 27
Participação sobre o lucro ................................ 65 95
Outros ............................................................... 88 –
Total dos efeito do IRPJ e da CSLL 
 sobre as diferenças permanentes (C) ......... 153 95
Total de imposto de renda e 
 contribuição social (D = B + C) .................... (2.824) 122
9. Contas a pagar
9.1 Obrigações a pagar

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

Transações com partes relacionadas  
 (ver nota explicativa nº 17) .............................. 1.729 83
Fornecedores ................................................... 412 69
Participações nos resultados ............................ 123 139
Outras ............................................................... 7 43

2.271 334
Circulante ......................................................... 2.268 323
Não circulante ................................................... 3 11
10. Provisões técnicas e garantias - capitalização

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

Necessidade de cobertura das 
 provisões técnicas (A) .................................. 189.263 80.447
Necessidade de ativos líquidos (i) (B) .......... 2.160 –
Quotas de fundos de investimento ................... 205.284 96.012
Total de ativos oferecidos em garantia (C) .. 205.284 96.012
Excedente (C - A - B) ...................................... 13.861 15.565
(i) A Resolução CNSP nº 302/13 (substituída pela nº 316/14) passou a 
exigir que as empresas supervisionadas ofereçam, no mínimo, 20% de 
seu Capital Mínimo Requerido - CMR em títulos do Tesouro Nacional 
(ou fundos compostos por esses títulos). O cálculo do CMR está 
demonstrado na nota explicativa nº 12 (d).
10.1 Abertura das provisões técnicas

Dezembro de 2014 Dezembro de 2013
Provisão para resgates ........ 188.626 79.766
Provisão para sorteio........... 637 681

189.263 80.447
10.2 Movimentação das provisões técnicas

Dezembro de 2014 Dezembro de 2013
Saldo inicial ........................ 80.447 4.153
Constituições ....................... 203.270 89.816
Pagamentos/Resgates ........ (101.239) (15.554)
Atualizações ........................ 8.856 2.416
Cancelamentos .................... (2.071) (384)
Saldo final .......................... 189.263 80.447
11. Receita a diferir de títulos de capitalização - PU
A receita a diferir de títulos de capitalização de pagamento único - PU, 
refere-se ao diferimento das receitas da Companhia no período 
compreendido entre o mês da sua emissão e o de término de sua vigência.
12. Patrimônio Líquido
(a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013, o capital social 
autorizado, subscrito e integralizado era de R$ 13.000, dividido em 
13.000.000 (unidades) ações ordinárias nominativas escriturais e sem 
valor nominal.
(b) Reservas de lucros
(i) Reserva Legal
A reserva legal, constituída mediante a apropriação de 5% do lucro 
líquido do exercício, tem por finalidade assegurar a integridade do capital 
social, em conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76. Em 31 de 
dezembro de 2014, seu saldo era de R$ 214.
(ii) Reserva Estatutária
A Reserva para Manutenção de Participações Societárias tem como 
finalidade preservar a integridade do patrimônio líquido, evitando a 
descapitalização resultante da distribuição de lucros não realizados. 
Serão destinados a essa Reserva, em cada exercício, os lucros líquidos 
não realizados que ultrapassarem o valor destinado à Reserva de Lucros 
a Realizar prevista no artigo 197 da Lei nº 6.404/76. Em 31 de dezembro 
de 2014, seu saldo era de R$ 54.
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(c) Dividendos e juros sobre o capital próprio
De acordo com o estatuto social, são assegurados aos acionistas 
dividendos mínimos obrigatórios de 25%, calculados sobre o lucro líquido 
do exercício ajustado. O pagamento dos dividendos obrigatórios poderá 
ser limitado ao montante do lucro líquido que tiver sido realizado nos 
termos da lei. Os dividendos mínimos foram calculados como seguem:

Dezembro  
2014

Dezembro  
2013

Lucro líquido/(prejuízo) do exercício ................. 4.455 (182)
(-) Compensação prejuízo acumulado ............. (168) –
Lucro após absorção do prejuízo acumulado ... 4.287 –
(-) Reserva legal ............................................... (214) –
Lucro básico para determinação 
 do dividendo ................................................. 4.073 –
Dividendos mínimos obrigatórios ..................... 1.019 –
Dividendos adicionais propostos ...................... 3.000 –
Total de dividendos ........................................ 4.019 –
Total por ação (R$) ......................................... 0,30917 –
(d) Demonstração do patrimônio líquido ajustado - PLA e Capital 
Mínimo Requerido - CMR Dezembro  

de 2014
Dezembro  

de 2013
Patrimônio líquido ............................................. 16.274 12.832
Créditos de prejuízo fiscal ................................ – (82)
Patrimônio líquido ajustado (PLA) ................ 16.274 12.750
Capital base (I) ................................................ 10.800 10.800
Capital de risco de subscrição ......................... 1.147 510
Capital de risco de crédito ................................ 1.124 891
Capital de risco operacional ............................. 590 352
Benefício da diversificação ............................... (304) (173)
Total de capitais de risco (II) ......................... 2.557 1.580
Capital mínimo requerido (CMR) 
 (maior entre I e II) .......................................... 10.800 10.800
Suficiência de capital ..................................... 5.474 1.950
13. Arrecadação com títulos de capitalização

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

Tradicional ........................................................ 195.472 83.155
Incentivo ........................................................... 5.726 6.278

201.198 89.433
14. Despesas administrativas Dezembro  

de 2014
Dezembro  

de 2013
Pessoal ............................................................. (702) (723)
Serviços de terceiros ........................................ (267) (182)
Localização e funcionamento ........................... (122) (247)
Despesas com estrutura compartilhada ........... (2.709) (930)
Publicidade e publicações legais ...................... (132) (274)
Outras ............................................................... (120) (112)

(4.052) (2.468)
15. Despesas com tributos Dezembro  

de 2014
Dezembro  

de 2013
COFINS ............................................................ (449) (180)
Taxa de fiscalização ......................................... (165) (54)
PIS .................................................................... (73) (29)
Outras ............................................................... (3) (16)

(690) (279)
16. Resultado financeiro Dezembro  

de 2014
Dezembro  

de 2013
Ganhos líquidos de variação de valor justo 
 de ativos financeiros ao valor justo por 
  meio do resultado ......................................... 15.592 3.767
Outras ............................................................... 1 1
Total de receitas financeiras ......................... 15.593 3.768
Atualização das provisões técnicas de 
 capitalização ................................................... (8.720) (2.416)
Outras ............................................................... (136) (1)
Total de despesas financeiras ....................... (8.856) (2.417)
Resultado financeiro ...................................... 6.737 1.351
17. Transações com partes relacionadas
As operações realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a 
valores, prazos e taxas médias compatíveis às praticadas com terceiros, 
vigentes nas respectivas datas. As principais transações são:
(i) Despesas administrativas repassadas pela utilização da estrutura 
física e de pessoal da controladora Porto Seguro Cia;

(ii) Subscrição de títulos de capitalização da Companhia para a Portoseg, 
Porto Vida, Portomed e Porto Cia;
(iii) Prestação de serviços do seguro saúde contratados da Porto Saúde;
(iv) Prestação de serviços de “Call Center” contratados da Porto 
Atendimento.
O saldo a pagar dessas operações para a Porto Seguro Cia era de R$ 710 
em dezembro de 2014 (R$ 83 em dezembro de 2013). Adicionalmente 
possui provisão de R$ 1.019 em dezembro de 2014 de dividendos a 
pagar (vide nota explicativa nº 12).

Receitas Despesas
Demonstração 
 do resultado

Dezembro 
 de 2014

Dezembro 
 de 2013

Dezembro 
 de 2014

Dezembro 
 de 2013

Porto Seguro Cia. .......... 5.726 6.278 (2.828) (1.054)
Porto Atendimento ......... – – – (5)
Porto Saúde ................... – – (33) (30)
Portopar ......................... – – (30) (24)
Porto Investimento ......... – – (114) –

5.726 6.278 (3.005) (1.113)
18. Outras informações
(a) Comitê de Auditoria
O Relatório do Comitê de Auditoria foi publicado em conjunto com as 
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2014 da Porto Seguro 
S.A.. A atuação do Comitê de Auditoria da Companhia abrange todas as 
sociedades do grupo Porto Seguro, sendo exercida a partir da Porto 
Seguro S.A., companhia aberta, detentora do controle das sociedades 
que integram o grupo.
(b) Composição acionária

Porto Seguro Capitalização S.A. 
Quantidade  

Ações %
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais .......... 12.999.999 100,00%
Porto Seguro S.A. ........................................ 1 0,00%

13.000.000 100,00%

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 
Quantidade  

Ações %
Porto Seguro S.A. ........................................ 485.854.224 100,00%
Outros .......................................................... 1 0,00%

485.854.225 100,00%

Porto Seguro S.A. 
Quantidade  

Ações %
Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. 228.941.889 70,82%
Outros .......................................................... 94.351.141 29,18%

323.293.030 100,00%
Porto Seguro Itaú Unibanco 
 Participações S.A.

Quantidade  
Ações %

Pares Empreendimentos e 
 Participações S.A. ...................................... 94.021.035 41,07%
Itauseg Participações S.A. ........................... 52.808.249 23,07%
Itaú Unibanco S.A. ....................................... 43.651.038 19,07%
Rosag Empreendimentos e  Participações S.A. 36.169.533 15,80%
Jayme Brasil Garfinkel ................................. 458.802 0,20%
Outros .......................................................... 1.833.232 0,79%

228.941.889 100,00%
Pares Empreendimentos 
 e Participações S.A.

Quantidade  
Ações %

Jayme Brasil Garfinkel ................................. 18.285.878 32,86%
Cleusa Campos Garfinkel ............................ 16.986.763 30,52%
Ana Luiza Campos Garfinkel ....................... 10.192.058 18,31%
Bruno Campos Garfinkel ............................. 10.192.058 18,31%
Ações ON ................................................... 55.656.757 100,00%
Ana Luiza Campos Garfinkel ....................... 6.794.705 50,00%
Bruno Campos Garfinkel ............................. 6.794.705 50,00%
Ações PN .................................................... 13.589.410 100,00%
Rosag Empreendimentos e   
 Participações S.A. %
Jayme Brasil Garfinkel ................................. 3.011.128 100,00%
Outros .......................................................... 10 0,00%

3.011.138 100,00%

Itauseg Participações S.A. 
Quantidade  

Ações %
Banco Itaucard S.A. ..................................... 1.582.676.639 31,21%
Itaú Unibanco S.A. ....................................... 2.933.672.311 57,85%
Banco Itaú BBA S.A. .................................... 554.902.067 10,94%

5.071.251.017 100,00%

Itaú Unibanco S.A. 
Quantidade 

Ações %
Itaú Unibanco Holding S.A. .......................... 2.124.156.731 100,00%
Ações ON ................................................... 2.124.156.731 100,00%
Itaú Unibanco Holding S.A. .......................... 2.057.245.497 100,00%
Ações PN .................................................... 2.057.245.497 100,00%

Banco Itaucard S.A. 
Quantidade 

Ações %
Itaú Unibanco S.A. ....................................... 233.014.359.491 97,92%
Outros .......................................................... 4.948.280.291 2,08%
Ações ON ................................................... 237.962.639.782 100,00%
Itaú Unibanco Holding S.A. .......................... 1.277.933.118 100,00%
Ações PN .................................................... 1.277.933.118 100,00%

Banco Itaú BBA S.A. 
Quantidade 

Ações %
Itaú Unibanco Holding S.A. .......................... 4.474.436 100,00%
Outros .......................................................... 1 0,00%
Ações ON ................................................... 4.474.437 100,00%
Itaú Unibanco Holding S.A. .......................... 4.474.436 100,00%
Ações PN .................................................... 4.474.436 100,00%

Itaú Unibanco Holding S.A. 
Quantidade  

Ações %
IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. .. 1.412.718.681 51,00%
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. ................... 1.071.022.909 38,66%
Outros .......................................................... 286.294.954 10,34%
Ações ON ................................................... 2.770.036.544 100,00%
Outros .......................................................... 2.760.796.137 100,00%
Ações PN .................................................... 2.760.796.137 100,00%

IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.
Quantidade 

Ações %
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.
 (ações classe A) ........................................ 355.227.092 50,00%
Companhia E. Johnston de Participações 
 (ações classe B) ........................................ 355.227.092 50,00%
Ações ON ................................................... 710.454.184 100,00%
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. ................... 350.942.273 100,00%
Ações PN .................................................... 350.942.273 100,00%

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. 
Quantidade 

Ações %
Fundação Petrobras de Seguridade 
 Social - PETROS ....................................... 352.863.556 15,00%
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho .............. 278.822.933 11,85%
Ana Lucia de Mattos Barretto Villela............ 278.822.933 11,85%
Fundação Itaú Social ................................... 265.756.199 11,30%
Rudric ITH S.A. ............................................ 182.066.061 7,74%
Outros .......................................................... 994.092.025 42,26%
Ações ON ................................................... 2.352.423.707 100,00%
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho .............. 153.189.146 4,08%
Ana Lucia de Mattos Barretto Villela............ 142.814.249 3,80%
Rudric ITH S.A. ............................................ 118.643.826 3,16%
Outros .......................................................... 3.343.063.058 88,97%
Ações PN .................................................... 3.757.710.279 100,00%

Companhia E. Johnston de Participações
Quantidade 

Ações %
Fernando Roberto Moreira Salles ............... 490 25,00%
João Moreira Salles ..................................... 490 25,00%
Pedro Moreira Salles ................................... 490 25,00%
Walther Moreira Salles ................................ 490 25,00%
Ações ON ................................................... 1.960 100,00%
Fernando Roberto Moreira Salles ............... 980 25,00%
João Moreira Salles ..................................... 980 25,00%
Pedro Moreira Salles ................................... 980 25,00%
Walther Moreira Salles ................................ 980 25,00%
Ações PN .................................................... 3.920 100,00%

Rudric ITH S.A. 
Quantidade 

Ações %
Maria de Lourdes Egydio Villela .................. 859.686.312 100,00%
Outros .......................................................... 500 0,00%

859.686.812 100,00%
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da
Porto Seguro Capitalização S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações financeiras da Porto Seguro 
Capitalização S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim 
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações 
financeiras
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e 
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 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 pelos auditores 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 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 às circunstâncias, mas não para fins de 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 anteriormente referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e financeira da Porto Seguro Capitalização S.A. em 31 de 
dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado - DVA 
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014 como informação 
suplementar, uma vez que esta demonstração não é requerida como 
parte integrante das demonstrações financeiras preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de 
auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está 
adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em 
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2015
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Carlos Claro
Contador
CRC nº 1 SP 236588/O-4 

PARECER DOS ATUÁRIOS INDEPENDENTES

Aos 
Acionistas e Administradores da
Porto Seguro Capitalização S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as provisões técnicas, os demonstrativos do capital mínimo 
e a solvência da Porto Seguro Capitalização S.A. (“Sociedade”), em 31 de 
dezembro de 2014, descritos nas notas explicativas integrantes das 
demonstrações financeiras da Sociedade, elaborados sob a 
responsabilidade de sua Administração, de acordo com os princípios 
atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as 
normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do 
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
Responsabilidade da Administração
A Administração é responsável pelas provisões técnicas, os 
demonstrativos do capital mínimo e a 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 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, 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, os demonstrativos do capital mínimo e a solvência 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, 
os demonstrativos do capital mínimo e a solvência estão livres de 
distorção relevante.
Em relação ao aspecto da Solvência, nossa responsabilidade está restrita 
a adequação dos demonstrativos da solvência e do capital mínimo da 
Sociedade e não abrange uma opinião sobre as condições para fazer 
frente às suas obrigações correntes e ainda apresentar uma situação 
patrimonial e uma expectativa de lucros que garantam a sua continuidade 
no futuro.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas, 
os demonstrativos do capital mínimo e a solvência. Os procedimentos 
selecionados dependem 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, os demonstrativos do capital mínimo e a 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 Porto Seguro Capitalização S.A.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas, os demonstrativos do capital 
mínimo e a solvência acima referidos da Porto Seguro 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 e do Conselho Nacional de Seguros 
Privados - CNSP.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2015
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
CNPJ: 02.189.924/0001-03
CIBA 45
João Batista da Costa Pinto
MIBA 944 
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