
quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 125 (36) – 35

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ/MF nº 58.768.284/0001-40

Sede: Alameda Barão de Piracicaba, 618 - Torre B - 3º andar - Lado A - CEP: 01216-012 - São Paulo - SP

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.
Rendas de contribuições e prêmios
As receitas com rendas de contribuições e prêmios totalizaram em 2014 R$ 339,4 milhões, aumento de  
R$ 10,3 milhões ou 3,1% em relação aos R$ 329,1 milhões do ano anterior.
Provisões técnicas - seguros e previdência complementar
As provisões técnicas totalizaram em 2014 R$ 2.723,4 milhões, crescimento de 10,7% em relação aos  
R$ 2.460,5 milhões do ano anterior.
Despesas administrativas e com tributos
As despesas administrativas e com tributos totalizaram em 2014 R$ 33,9 milhões, com aumento de R$ 
15,2 milhões ou 81,3% sobre o montante de R$ 18,7 milhões em 2013. Desconsiderando os ajustes não 
recorrentes em 2013, as despesas administrativas e com tributos totalizaram em 2014 R$ 33,9 milhões, 
com aumento de R$ 3,4 milhões ou 11,1% sobre o montante de R$ 30,5 milhões em 2013.
Resultado financeiro
As receitas financeiras totalizaram em 2014 R$ 230,8 milhões, com aumento de R$ 236,2 milhões em 
relação aos - R$ 5,4 milhões em 2013 devido a: (i) As receitas de aplicações de previdência, totalizaram 
em 2014 R$ 228,1 milhões, com um aumento de R$ 234,1 milhões em relação aos - R$ 6,0 milhões em 
2013. (Vide itens “a” e “b”).
(a) (i) As receitas financeiras com aplicações - recursos próprios - plano tradicional, cujo contrato é 
atualizado com base no índice de IGP-M + 6% ao ano - totalizaram em 2014 R$ 48,4 milhões, com um 
aumento de R$ 106,1 milhões, ou 183,9% em relação aos - R$ 57,7 milhões em 2013, que decorre do 
aumento da taxa efetiva para 8,63% em 2014 em relação aos - 9,63% em 2013, compensada pela 
redução de 6,4% nas aplicações financeiras médias para R$ 560,8 milhões em 2014, em relação aos 
R$ 599,2 milhões em 2013.
(b) As receitas financeiras com aplicações em fundos especialmente constituídos - PGBL totalizaram 
em 2014 R$ 161,3 milhões e R$ 82,0 milhões em 2013.
(ii) As outras receitas financeiras totalizaram R$ 2,7 milhões em 2014, com aumento de R$ 2,1 milhões, 
ou 350,0% em relação aos R$ 0,6 milhão em 2013.
As despesas financeiras totalizaram em 2014 R$ 214,9 milhões, com aumento de R$ 167,3 milhões, ou 
351,5% em relação aos R$ 47,6 milhões em 2013. Desconsiderando os ajustes não recorrentes em 
2013, as despesas financeiras totalizaram em 2014 R$ 214,9 milhões, com um aumento de R$ 163,5 
milhões, ou 318,1% em relação aos R$ 51,4 milhões em 2013.

Lucro líquido
O lucro líquido totalizou em 2014 R$ 6,4 milhões, registrando uma redução de R$ 5,7 milhões ou 47,1% 
sobre os R$ 12,1 milhões obtidos em 2013. Desconsiderando os ajustes não recorrentes em 2013, o 
lucro líquido totalizou, em 2014, R$ 6,4 milhões, registrando um aumento de R$ 3,5 milhões ou 120,7% 
sobre os R$ 2,9 milhões obtidos em 2013.
O lucro por ação foi de R$ 1,45 em 2014 comparado com R$ 2,75 do ano anterior. Desconsiderando os 
ajustes não recorrentes em 2013, o lucro por ação foi de R$ 1,45 em 2014 comparado com R$ 0,65 do 
ano anterior.
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.
Por outro lado, há mais de uma década, o ritmo de crescimento do setor de seguros e previdência tem 
se mostrado bem mais acelerado do que a evolução do PIB. Os prêmios totais de seguros do mercado 
cresceram 10,8% no ano (dados até dezembro de 2014), ratificando o potencial de expansão do setor, 
que apresenta ainda uma baixa penetração no Brasil.
Agradecimentos
Registramos nossos agradecimentos aos corretores, participantes e segurados pelo apoio e pela 
confiança demonstrados, e aos funcionários e colaboradores pela contínua dedicação. Aproveitamos 
também para agradecer as autoridades ligadas às nossas atividades, em especial aos representantes 
da SUSEP.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2015
A Administração

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

DEMONSTRAÇÃO 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

Aumento de capital  
em aprovação

Reservas  
de capital

Reservas  
de reavaliação

Reservas  
de lucros

Ajustes de avaliação  
patrimonial 

Lucros  
acumulados Total

Saldo final em 31 de dezembro de 2012 ............................................................. 100.000 – 90 6.108 112.587 (7) – 218.778
 Pagamento dividendos adicionais - ano anterior (R$ 13,56 por ação) ................. – – – – (59.603) – – (59.603)
 Aumento de capital: 

  AGO/E de 28/03/2013 ......................................................................................... – 100 (90) – (10) – – –
  Portaria SUSEP nº 5.423 de 23/07/2013 ............................................................ 100 (100) – – – – – –
 Reserva de reavaliação ........................................................................................

  Realização .......................................................................................................... 18 b – – – (146) – – 146 –
 Ajustes de avaliação patrimonial .......................................................................... 18 d – – – – – 4 – 4
 Lucro líquido do exercício ..................................................................................... – – – – – – 12.091 12.091
 Proposta da destinação do lucro: 

  Reserva legal ...................................................................................................... 18 c – – – – 605 – (605) –
  Dividendos mínimos obrigatórios ........................................................................ 18 e – – – – – – (2.908) (2.908)
  Dividendos adicionais propostos ........................................................................ 18 e – – – – 8.724 – (8.724) –
Saldo final em 31 de dezembro de 2013 ............................................................. 100.100 – – 5.962 62.303 (3) – 168.362
 Pagamento dividendos adicionais - ano anterior (R$ 12,47 por ação) ................. – – – – (54.814) – – (54.814)
 Reserva de reavaliação 

  Realização .......................................................................................................... 18 b – – – (146) – – 146 –
 Ajustes de avaliação patrimonial .......................................................................... 18 d – – – – – 849 – 849
 Lucro líquido do exercício ..................................................................................... – – – – – – 6.382 6.382
  Proposta da destinação do lucro: ........................................................................

   Reserva legal .................................................................................................... 18 c – – – – 319 – (319) –
   Dividendos mínimos obrigatórios ...................................................................... 18 e – – – – – – (1.552) (1.552)
   Dividendos adicionais propostos ....................................................................... 18 e – – – – 4.657 – (4.657) –
Saldo final em 31 de dezembro de 2014 ............................................................. 100.100 – – 5.816 12.465 846 – 119.227

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Ativo

Nota  

explicativa

Dezembro  

de 2014

Dezembro  

de 2013

Circulante .............................................................................................. 2.756.295 2.629.978

 Disponível ............................................................................................. 1.571 2.564

  Caixa e bancos ................................................................................... 1.571 2.564

 Equivalentes de caixa ........................................................................... 5 333.467 422.064

 Aplicações ............................................................................................ 6.1.1 2.386.373 2.177.651

 Créditos das operações com seguros e resseguros ............................ 11.578 6.944

  Prêmios a receber ............................................................................... 7 11.578 6.944

 Outros créditos operacionais ................................................................ 9.010 6.045

 Ativos de resseguro - provisões técnicas ............................................. 14.1 25 37

 Títulos e créditos a receber .................................................................. 6.070 7.754

  Títulos e créditos a receber ................................................................ 2.297 1.219

  Créditos tributários e previdenciários .................................................. 3.730 6.523

  Outros créditos .................................................................................... 43 12

 Outros valores e bens ........................................................................... – 93

  Outros valores ..................................................................................... – 93

 Despesas Antecipadas ......................................................................... – 1

 Custos de aquisição diferidos ............................................................... 10 8.201 6.825

  Seguros ............................................................................................... 4.200 2.983

  Previdência ......................................................................................... 4.001 3.842

Não circulante ....................................................................................... 135.184 29.280

 Realizável a longo prazo ....................................................................... 119.766 13.517

  Aplicações ........................................................................................... 6.1.2 104.621 710

  Títulos e créditos a receber ................................................................ 12.540 10.202

  Créditos tributários e previdenciários .................................................. 2.849 3.463

  Depósitos judiciais e fiscais ................................................................ 9 9.691 6.739

  Outros créditos operacionais .............................................................. 92 56

  Custos de aquisição diferidos ............................................................. 10 2.513 2.549

  Seguros ............................................................................................... 963 897

  Previdência ......................................................................................... 1.550 1.652

 Imobilizado ............................................................................................ 11 15.418 15.762

  Imóveis de uso próprio ........................................................................ 15.418 15.762

Total do ativo ......................................................................................... 2.891.479 2.659.258

Passivo e patrimônio líquido

Nota  

explicativa

Dezembro  

de 2014

Dezembro  

de 2013

Circulante .............................................................................................. 2.758.745 2.476.904

 Contas a pagar ..................................................................................... 13.191 11.953

  Obrigações a pagar ............................................................................ 12.1 8.785 10.196

  Impostos e encargos sociais a recolher .............................................. 3.195 812

  Encargos trabalhistas.......................................................................... 485 239

  Outras contas a pagar......................................................................... 726 706

 Débitos de operações com seguros e resseguros ............................... 1.425 1.414

  Prêmios a restituir ............................................................................... – 6

   Operações com resseguradoras ....................................................... 975 990

   Corretores de seguros e resseguros ................................................. 431 399

   Outros débitos operacionais .............................................................. 19 19

  Depósitos de terceiros ........................................................................ 13 20.707 3.015

  Provisões técnicas - seguros .............................................................. 14 967.121 832.503

   Danos ................................................................................................ 48.739 44.420

   Pessoas ............................................................................................. 90 45

   Vida individual ................................................................................... 46.239 61.836

   Vida com cobertura por sobrevivência .............................................. 872.053 726.202

  Provisões técnicas - previdência complementar ................................. 15 1.756.301 1.628.019

   Planos não bloqueados ..................................................................... 15 588.299 561.191

   PGBL/PRGP...................................................................................... 1.168.002 1.066.828

Não circulante ....................................................................................... 13.507 13.992

 Contas a pagar ..................................................................................... 4.487 4.001

  Obrigações a pagar ............................................................................ 12.1 69 52

  Tributos diferidos ................................................................................. 4.418 3.949

 Outros débitos ...................................................................................... 17 9.020 9.991

  Provisões judiciais............................................................................... 9.020 9.991

Patrimônio líquido ................................................................................ 18 119.227 168.362

 Capital social ........................................................................................ 100.100 100.100

 Reservas de reavaliação ...................................................................... 5.816 5.962

 Reservas de lucros ............................................................................... 12.465 62.303

 Ajuste de avaliação patrimonial ............................................................ 846 (3)

Total do passivo e patrimônio líquido ................................................ 2.891.479 2.659.258
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ/MF nº 58.768.284/0001-40

Sede: Alameda Barão de Piracicaba, 618 - Torre B - 3º andar - Lado A - CEP: 01216-012 - São Paulo - SP

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) 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 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

Rendas de contribuições e prêmios 19 339.426 329.069
Constituição da provisão de  
 benefícios a conceder ................... (331.138) (318.210)
Receitas de contribuições e  
 prêmios de VGBL ........................ 8.288 10.859
Rendas com taxas de gestão  
 e outras taxas .............................. 21.216 28.715
Variação de outras provisões  
 técnicas ....................................... (6.521) 47.621
Benefícios retidos ........................ (14.873) (11.191)
Custos de aquisição ..................... (5.572) (8.467)
Prêmios emitidos ............................ 54.448 48.479
Contribuições para cobertura  
 de riscos ....................................... 16.709 18.532
Variações das provisões técnicas  
 de prêmios .................................... 703 (795)
Prêmios ganhos ............................ 20 71.860 66.216
Renda com taxa de emissão  
 de apólices .................................. 2.774 2.493
Sinistros ocorridos ....................... 21 (42.632) (38.327)
Custos de aquisição ..................... (5.410) (3.074)
Outras receitas e despesas  
 operacionais ................................ (4.230) (4.999)
Resultado com operações  
 de resseguro ............................... (579) (330)
 Receita com resseguro ................. – 281
 Despesas com resseguro ............. (579) (611)
Despesas administrativas ........... 22 (32.104) (23.970)
Despesas com tributos ................ 23 (1.768) 5.251
Resultado financeiro .................... 24 15.859 (52.959)
Resultado patrimonial .................. 4.492 4.010
Resultado operacional ................. 10.800 21.848
Ganhos ou perdas com ativos  
 não correntes .............................. 1 (1)
Resultado antes dos impostos  
 e participações............................ 10.801 21.847
Imposto de renda .......................... 8 (2.325) (4.960)
Contribuição social ...................... 8 (1.508) (2.807)
Participações sobre o lucro ........ (586) (1.989)
Lucro líquido do exercício ........... 6.382 12.091
Quantidade de ações (mil) ............. 4.397 4.397
Lucro líquido por ação - R$ ............ 1,45 2,75

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 líquido do exercício ................................ 6.382 12.091

Ajustes para: 

 Depreciações ................................................. 344 344

Variação nas contas patrimoniais: 

 Ativos financeiros ........................................... (312.633) 361.711

 Créditos das operações 
  de seguros e resseguros ............................. (4.634) (1.086)

 Ativos de resseguro ....................................... 12 5

 Créditos fiscais e previdenciários .................. 9.151 (5.125)

 Ativo fiscal diferido ......................................... 614 4.261

 Depósitos judiciais e fiscais ........................... (2.952) (877)

 Despesas antecipadas .................................. 1 (1)

 Custos de aquisição diferidos ........................ (1.340) (399)

 Outros ativos .................................................. (4.016) (2.249)

 Impostos e contribuições ............................... – (12.771)

 Outras contas a pagar ................................... 3.080 2.137

 Débitos de operações com seguros 
  e resseguros ................................................ 11 361

 Depósitos de terceiros ................................... 17.692 (375)

 Provisões técnicas - seguros e resseguros ... 134.618 86.070

 Provisões técnicas - previdência 
  complementar .............................................. 128.282 11.351

 Provisões judiciais ......................................... (971) (19.028)

 Outros passivos ............................................. 849 4

Caixa consumido pelas operações 

 Imposto sobre o lucro pago ........................... (6.358) (9.683)

Caixa líquido gerado/(consumido) nas  
 atividades operacionais .............................. (31.868) 426.741

Atividades de financiamento 

Distribuição de dividendos ............................... (57.722) (79.470)

Caixa líquido consumido nas atividades  
 de financiamento ......................................... (57.722) (79.470)

Aumento(redução) líquido(a) de caixa  
 e equivalentes de caixa ............................... (89.590) 347.271

Caixa e equivalentes de caixa no início  
 do exercício .................................................. 424.628 77.357

Caixa e equivalentes de caixa no final  
 do exercício .................................................. 335.038 424.628

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 .......................................................... 431.799 424.795

 Receitas com operações de seguros (*) ........ 241.312 217.889

 Receitas com operações de previdência  
  complementar .............................................. 169.271 178.191

 Rendas com taxas de gestão e outras taxas . 21.216 28.715

Variações das provisões técnicas ............... (336.458) (271.940)

 Operações de seguros (*) .............................. (181.273) (159.055)

 Operações de previdência ............................. (155.185) (112.885)

Receita líquida operacional .......................... 95.341 152.855

Benefícios e sinistros ................................... (58.002) (48.958)

 Sinistros (*) .................................................... (43.129) (37.121)

 Despesas com benefícios .............................. (14.873) (11.837)

Insumos adquiridos de terceiros ................. (38.116) (35.067)

 Materiais, energia e outros ............................ (25.663) (22.171)

 Serviços de terceiros, comissões líquidas (*) (13.736) (6.589)

 Variação das despesas de comercialização  
  diferidas........................................................ 1.282 (6.306)

 Ganho/(perda) de valores ativos .................... 1 (1)

Valor adicionado bruto .................................. (777) 68.830

Depreciação e amortização .......................... (344) (344)

Valor adicionado líquido produzido  
 pela entidade ................................................ (1.121) 68.486

Valor adicionado recebido/cedido  
 em transferência .......................................... 20.732 (51.496)

 Receitas financeiras ...................................... 235.274 (1.350)

 Outras ............................................................ (214.542) (50.146)

Valor adicionado total a distribuir ................ 19.611 16.990

Distribuição do valor adicionado ................. 19.611 16.990

Pessoal ........................................................... 6.307 4.774

 Remuneração direta ...................................... 3.969 1.877

 Benefícios ...................................................... 2.043 2.766

 F.G.T.S. .......................................................... 295 131

Impostos, taxas e contribuições .................. 6.541 2.930

 Federais ......................................................... 6.539 2.911

 Municipais ...................................................... 2 19

Remuneração de capitais de terceiros ........ 381 (2.805)

 Juros .............................................................. 381 (2.805)

Remuneração de capitais próprios .............. 6.382 12.091

 Dividendos ..................................................... 6.209 11.632

 Lucros retidos do exercício ............................ 173 459

(*) Os valores apresentados estão líquidos de resseguro.
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 líquido do exercício ............................ 6.382 12.091
Outros resultados abrangentes ................... 849 4
Itens que serão reclassificados  
 subsequentemente para o resultado  
  do exercício: ...............................................
Ajustes de títulos e valores mobiliários ........... 1.420 –
Efeitos tributários ............................................. (568) –
Outros ajustes de avaliação patrimonial .......... (5) 7
Efeitos tributários ............................................. 2 (3)
Total dos resultados abrangentes para 
 o exercício, líquido de efeitos tributários .. 7.231 12.095
Atribuível a 
- Acionistas da Companhia .............................. 7.231 12.095

As notas explicativas da administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional
A Porto Seguro Vida e Previdência S.A. (“Companhia”) é uma sociedade 
por ações de capital fechado, constituída em 23 de dezembro de 1986 e 
localizada na Av. Rio Branco, 1.489 em São Paulo (SP) - Brasil. Tem 
como objeto social a exploração das operações de seguro dos ramos de 
pessoas, vida individual, vida com cobertura de sobrevivência, bem 
como a instituição e exploração de planos de previdência privada nas 
modalidades de pecúlio e renda em todo território nacional, conforme 
legislação vigente. A Companhia é uma controlada direta da empresa 
Porto Seguro Cia de Seguros e 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 e (iv) das provisões para 
processos judiciais. 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 Admi-
nistração em 11 de fevereiro de 2015.
2.1.1 Demonstrações financeiras anuais
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, 
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. Com o ganho da ação da COFINS (vide nota 
explicativa nº 29), a Companhia deixou de recolher essa contribuição no 
ano de 2014 e passará a recolher tal contribuição no ano de 2015, de 
acordo com a nova base de cálculo imposta pela Lei.
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 nas seguintes categorias:
(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.
(ii) Títulos disponíveis para venda
São instrumentos financeiros não derivativos reconhecidos pelo seu 
valor justo. Os juros destes títulos, calculados com o uso do método da 
taxa efetiva de juros, são reconhecidos na demonstração do resultado 
em “Resultado financeiro”. A variação no valor justo (ganhos ou perdas 
não realizados) é lançada contra o patrimônio líquido, na conta “Ajustes 
de avaliação patrimonial”, sendo realizada contra o resultado por ocasião 
da sua efetiva liquidação ou por perda considerada permanente  
(“impairment”).
(iii) Empréstimos e recebíveis
Incluem-se nesta categoria os recebíveis (prêmios a receber de segura-
dos) que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis, não cotados em um mercado ativo. Esses recebíveis são 
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva 
de juros (quando aplicável), e são avaliados por “impairment” a cada data 
de balanço.
(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 
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 ati-
vos 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 merca-
do, 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 Análise de recuperação de ativos (“impairment”)
2.5.1 Ativos financeiros disponíveis para a venda
A Companhia avalia a cada data de balanço se há evidência objetiva de 
que um ativo classificado como disponível para a venda está 
individualmente deteriorado. Caso tal evidência exista, a perda 
acumulada (avaliada como a diferença entre o custo de aquisição e o 
valor de mercado atual do ativo, menos quaisquer perdas por “impairment” 
registradas previamente) é removida do patrimônio líquido e reconhecida 
imediatamente no resultado. Perdas por “impairment” em instrumentos 
de capital que são registradas no resultado do exercício não são 
revertidas em exercícios subsequentes.
2.5.2 Ativos não financeiros
Os ativos que estão sujeitos à depreciação e amortização, tais como 
imobilizados são revisados para a verificação de “impairment” sempre 
que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor 
contábil pode não ser recuperável. Uma perda é reconhecida no valor 
pelo qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este 
último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos 
de venda e o seu valor em uso.
Para fins de avaliação do “impairment” os ativos são agrupados nos 
níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis 
separadamente, chamadas de Unidades Geradoras de Caixa - UGCs. As 
UGCs são determinadas e agrupadas pela Administração com base na 
distribuição geográfica dos seus negócios e com base nos serviços e 
produtos oferecidos, nos quais são identificados fluxos de caixa 
específicos. Os ativos não financeiros que tenham sofrido “impairment” 
são revisados subsequentemente para a análise de uma possível 
reversão do “impairment”.
2.6 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 das 
apólices e são registrados na conta “Custos de aquisição diferidos”. A 
Companhia não difere custos indiretos de comercialização.
2.7 Ativo imobilizado de uso próprio
Compreende imóveis de uso próprio, utilizados na condução dos 
negócios da Companhia. O imobilizado de uso é demonstrado ao custo 
histórico, reduzido por depreciação acumulada do ativo (exceto para 
terrenos que não são depreciados) até a data das demonstrações 
financeiras. O custo histórico desse ativo compreende gastos diretamente 
atribuíveis para a aquisição dos itens capitalizáveis a fim de que o ativo 
esteja em condições de uso.
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A depreciação do ativo imobilizado é efetuada segundo o método linear 
e conforme o período de vida útil estimada dos ativos. As taxas de  
depreciação utilizadas pela Companhia estão divulgadas na nota  
explicativa nº 11.
2.8 Contratos de seguro e contratos de investimento - classificação
A Companhia emite contratos de seguros e produtos de acumulação 
(previdência complementar) que transferem riscos significativos de 
seguro e financeiro ou ambos. A Companhia define risco significativo de 
seguro como a possibilidade de pagar benefícios significativos aos 
segurados na ocorrência de um evento de seguro com substância 
comercial. Os contratos de resseguro também são classificados segundo 
os princípios de transferência de risco de seguro.
2.9 Passivos de contratos de seguros e previdência complementar
2.9.1 Avaliação de passivos originados de contratos de seguro
A Companhia utilizou as diretrizes do CPC 11 para avaliação dos 
contratos de seguro e aplicou as regras de procedimentos mínimos para 
avaliação de contratos de seguro, como: teste de adequação de passivos 
- TAP; avaliação de nível de prudência utilizado na avaliação de contratos 
de seguro; entre outras políticas aplicáveis.
A Companhia não aplicou os princípios de “Shadow Accounting” (conta-
bilidade reflexa), já que não dispõe de contratos cuja avaliação dos pas-
sivos ou benefícios aos segurados seja impactada por ganhos ou perdas 
não realizados de títulos classificados como disponíveis para a venda.
As provisões técnicas são constituídas de acordo com as orientações do 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da SUSEP, cujos 
critérios, parâmetros e fórmulas são documentados em Notas Técnicas 
Atuariais - NTAs, descritas resumidamente a seguir:
(a) As Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder - PMBaCs e 
Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos - PMBCs represen-
tam o valor das obrigações assumidas com os participantes dos planos 
de previdência complementar das modalidades de renda e pecúlio, es-
truturados nos regimes financeiros de capitalização e de capitais de co-
bertura, bem como do seguro do ramo de vida com cobertura de sobre-
vivência. As referidas provisões são determinadas por cálculos atuariais 
de acordo com as metodologias previstas nas respectivas NTAs.
(b) A Provisão de Prêmios Não Ganhos - PPNG é calculada “pro rata” 
dia, para os planos estruturados no regime financeiro de repartição 
simples e repartição de capitais de cobertura (pecúlios e pensões), com 
base nas contribuições recebidas no mês, e tem por objetivo provisionar 
a parcela da contribuição correspondente ao período de risco a decorrer, 
contado a partir da data-base de cálculo.
(c) A Provisão de Prêmios Não Ganhos para Riscos Vigentes Não 
Emitidos - PPNG-RVNE é calculada, para os planos estruturados no 
regime financeiro de repartição simples e repartição de capitais de 
cobertura (pecúlios e pensões), de acordo com metodologia específica 
descrita em NTA e tem como objetivo estimar a parcela de riscos não 
expirados referentes aos riscos assumidos pela seguradora cujas 
vigências já se iniciaram e que estão em processo de emissão.
(d) A Provisão Complementar de Cobertura - PCC é apurada com base 
em metodologia descrita em NTA, considerando a diferença entre a 
aplicação das bases técnicas contratuais dos planos e a aplicação de 
bases técnicas realmente esperadas, como a Tábua de Mortalidade BR-
EMS, em sua versão mais atualizada, adicionada de uma premissa de 
expectativa de aumento na longevidade, sendo os fluxos futuros 
descontados por uma taxa de desconto divulgada pela SUSEP (estrutura 
a termo de taxa de juros livre de risco).
(e) A Provisão de Despesas Relacionadas - PDR é constituída para a 
cobertura das despesas relacionadas ao pagamento de indenizações ou 
benefícios. Essa provisão também é constituída para os planos que 
ainda estão em fase de contribuição, supondo uma premissa de taxa de 
conversão em renda futura. A provisão é calculada com base na 
metodologia prevista em NTA, considerando o valor presente das 
despesas futuras esperadas e uma premissa realista de sobrevivência 
dos participantes.
(f) A Provisão de Sinistros Ocorridos, mas Não Avisados (IBNR) é 
constituída com base na estimativa dos sinistros que já ocorreram, mas 
que ainda não foram avisados à seguradora, e é calculada conforme 
critérios estabelecidos pela Circular SUSEP nº 448/12. A Provisão de 
Sinistros Ocorridos, mas Não Avisados do ramo DPVAT (seguro 
obrigatório) é constituída conforme determina a Resolução do CNSP.
(g) A Provisão de Sinistros a Liquidar - PSL, é constituída em decorrência 
do aviso do evento ocorrido e com base nos valores de pecúlios e rendas 
vencidas e não pagas conforme previstos no contrato do participante.
(h) A Provisão de Excedente Financeiro - PEF é calculada conforme cri-
térios estabelecidos no contrato do participante e abrange os valores de 
excedentes financeiros provisionados a serem utilizados de acordo com 
o regulamento do plano de previdência.
2.9.2 Teste de adequação dos passivos (TAP)
Em cada data de balanço a Companhia elabora o TAP (ou “Liability Ade-
quacy Test” - LAT) para todos os contratos vigentes na data de execução 
do teste, exceto DPVAT. Esse teste é elaborado considerando-se como 
valor líquido contábil todos os passivos de contratos de seguro, deduzi-
dos dos custos de aquisição diferidos (ativo), conforme critérios do CPC 
11 e da SUSEP.
Para o teste, a Companhia elaborou uma metodologia que considera a 
sua melhor estimativa de todos os fluxos de caixa futuros, que também 
incluem as despesas incrementais e de liquidação de sinistros, utilizan-
do-se premissas correntes. Para os ramos de risco decorrido, são leva-
dos em consideração os prêmios ganhos observados para efetuar a 
melhor estimativa de receita de prêmios no período subsequente à data-
-base de cálculo.
Na determinação das estimativas dos fluxos de caixa futuros, os contra-
tos são agrupados por similaridades (ou características de risco). Os 
fluxos de caixa são trazidos a valor presente a partir de premissas de 
taxas de juros livres de risco. Caso seja identificada qualquer insuficiên-
cia no TAP, a Companhia registra a perda imediatamente como uma des-
pesa no resultado do exercício, constituindo/complementando a Provisão 
Complementar de Cobertura - PCC.
Alguns contratos permitem que a Companhia adquira a titularidade sobre 
o ativo ou o direito de venda do ativo danificado que tenha sido recupe-
rado (tal como salvados). A Companhia também tem o direito contratual 
de buscar ou cobrar ressarcimentos de terceiros, como sub-rogação de 
direitos para pagamentos de danos parciais ou totais cobertos em um 
contrato. Consequentemente, estimativas de recuperações são incluídas 
como um redutor na avaliação e, consequentemente, na execução do 
TAP.
2.10 Provisões judiciais, ativos e passivos contingentes
As provisões são constituídas para fazer face a desembolsos futuros que 
possam decorrer de ações judiciais em curso, de natureza cível, fiscal e 
trabalhista. As constituições baseiam-se em uma análise individualizada, 
efetuada pelos assessores jurídicos da Companhia, dos processos 
judiciais em curso e das perspectivas de resultado desfavorável 
implicando um desembolso futuro.
Os tributos, cuja exigibilidade está sendo questionada na esfera judicial, 
são registrados levando-se em consideração o conceito de “obrigação 
legal” (fiscais e previdenciárias), cujo objeto de contestação é sua 
legalidade ou constitucionalidade, e, independentemente da avaliação 
acerca da probabilidade de êxito, têm seus montantes reconhecidos 
integralmente e atualizadas monetariamente pela taxa SELIC. Os 
depósitos judiciais também são atualizados monetariamente.
2.11 Reconhecimento de receitas
2.11.1 Prêmio de seguros e resseguro
As receitas de prêmio dos contratos de seguro são reconhecidas quando 
da emissão da apólice ou quando da vigência do risco, o que ocorrer 
primeiro, proporcionalmente e ao longo do período de cobertura do 
 risco das respectivas apólices, por meio da constituição/reversão da 
PPNG (vide nota explicativa nº 2.9.1(a)). O Imposto sobre Operações 
Financeiras - IOF a recolher, incidente sobre os prêmios a receber, é 

registrado no passivo da Companhia e é retido e recolhido 
simultaneamente no recebimento do prêmio.
2.11.2 Contribuições de planos de previdência
As contribuições de planos de previdência complementar são reconheci-
das quando do seu efetivo recebimento. A receita da Companhia com-
preende a taxa administrativa e a taxa de carregamento cobradas.
2.11.3 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 juros de investiments 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.
2.12 Distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio - JCP 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.
2.13 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 fo-
ram 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 vigen-
tes 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 seguradoras é constituída à 
alíquota de 15%.
Os impostos diferidos são reconhecidos utilizando-se o método dos pas-
sivos sobre diferenças temporárias originadas entre as bases tributárias 
de ativos e passivos e os valores contábeis respectivos desses ativos e 
passivos. 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 ex-
pectativas de eventos futuros, considerados razoáveis para as circuns-
tâncias. Os principais itens sujeitos a estimativas e julgamentos são:
3.1 Avaliação de passivos de seguros
O componente em que a Administração mais exerce o julgamento e utili-
za estimativas é na constituição dos passivos de seguros. Existem diver-
sas fontes de incertezas que precisam ser consideradas na estimativa 
dos passivos que a Companhia irá liquidar em última instância. São utili-
zadas todas as fontes de informação internas e externas disponíveis 
sobre experiência passada e indicadores que possam influenciar as to-
madas de decisões da Administração e dos atuários para a definição de 
premissas atuariais e da melhor estimativa do valor de liquidação de si-
nistros para contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido.
Consequentemente, os valores provisionados podem diferir dos valores 
liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações. As provi-
sões que são mais impactadas por uso de julgamento e incertezas são 
aquelas relacionadas aos ramos de contratos de seguro de grandes ris-
cos (como riscos especiais) e contratos de seguro com cobertura de 
vida, porém, estes mesmos ramos representam menos de 10% dos prê-
mios emitidos pela Companhia. O valor total das provisões técnicas - se-
guro e previdência complementar em 31 de dezembro de 2014 era de  
R$ 2.723.422.
3.2 Avaliação das provisões de processos judiciais fiscais, cíveis e 
trabalhistas
A Companhia dispõe de um grande número de processos judiciais em 
aberto na data das demonstrações financeiras. O processo utilizado pela 
Administração para a construção das estimativas contábeis leva em con-
sideração a assessoria jurídica de especialistas na área, a evolução dos 
processos, a situação e a instância de julgamento de cada caso especí-
fico. Adicionalmente, a Companhia utiliza seu melhor julgamento sobre 
esses casos e informações históricas de perdas em que existe alto grau 
de julgamento aplicado para a constituição dessas provisões, seguindo 
os princípios do CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes. O valor total das provisões judiciais em 31 de dezembro de 
2014 era de R$ 9.020.
3.3 Cálculo de valor justo e “impairment” 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 de-
finir premissas que se baseiam principalmente nas condições de merca-
do existentes na data do balanço. O valor total de caixa, equivalente de 
caixa, aplicações e prêmios a receber de segurados em 31 de dezembro 
de 2014 era de R$ 2.837.610.
3.4 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 do 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$ 2.849 (ativo) e R$ 4.418 (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 cum-
primento 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 de Seguro
• Risco de Subscrição: é a possibilidade de ocorrência de eventos que 
contrariem as suas expectativas e que possam comprometer 
significativamente o resultado das operações e o patrimônio líquido da 
Companhia, incluindo falhas na precificação ou estimativas de 
provisionamento.
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 operacio-
nal 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 identifi-
cados, 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 as-
sessorar o CAdm na aprovação de políticas institucionais e limites de 
exposição a riscos, analisar os riscos relevantes que lhe forem submeti-
dos, assim como validar as ações de mitigação e estratégias para desen-
volvimento 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 obriga-
ções relativas à liquidação de operações que envolvam ativos financei-
ros. 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 excedi-
dos. Para determinação dos limites são avaliados critérios que contem-
plam a capacidade financeira, assim como grau de risco (“rating”) míni-
mo 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 contra-
partes em seus graus de riscos (“ratings” internos), suportados por um 
processo de governança para devida avaliação e aprovação destas ope-
rações.
Em 31 de dezembro de 2014, 86,4% (94,2% em 31 de dezembro de 
2013) 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............ 107.599 – 95.920 –
Fluxo de 0 a 30 dias 365.419 15.436 442.974 29.540
Fluxo de 1 a 
 6 meses ................ 36.141 67.812 16.560 151.231
Fluxo de 6 a 
 12 meses .............. 37.400 105.026 23.996 195.310
Fluxo acima 
 de 1 ano ................ 2.655.088 4.229.955 2.177.077 3.087.696
Total ....................... 3.201.647 4.418.229 2.756.527 3.463.777
(i) Fluxos de caixa estimados com base em julgamento da Administração 
e estudos de permanência de segurados para os planos de previdência 
complementar que dispõem de opção de resgate, expiração do risco dos 
contratos de seguros e melhor expectativa quanto à data de liquidação 
de sinistros estimados. 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, aplicações, 
prêmios a receber e operações com resseguradoras .
(iii) O fluxo de passivos considera os passivos de contratos de seguros e 
previdência complementar e débitos de operações com seguros.
4.3 Risco de mercado
A Companhia esta exposta ao risco de mercado, e visto o perfil dos ne-
gócios, 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.
Seguem abaixo as exposições de investimento segregados por fator de 
risco de mercado:

Dezembro de 2014 Dezembro de 2013
IGPM ................................... 82,2% 92,5%
IPCA .................................... 17,6% 7,4%
Selic/CDI .............................. 0,2% 0,1%

Entre os métodos utilizados na gestão, utiliza-se a técnica de valor em 
risco (“Value at Risk” - VaR) paramétrico, com intervalo de confiança 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 realísticos 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 instru-
mentos financeiros em 31 de dezembro de 2014:

Fator de Risco Cenário (*)
Impacto na carteira de  

investimentos
± 50 b.p. 23.764

Juros pré-fixados ± 25 b.p. 14.327
± 10 b.p. 4.227
± 50 b.p. 150.539

Índices de preços ± 25 b.p. 83.254
± 10 b.p. 35.539
± 50 b.p. 706

Juros pós-fixados ± 25 b.p. 588
± 10 b.p. 471

Ações -17% 7.482

(*) 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 de subscrição
A Companhia, segmenta o risco de subscrição nas seguintes categorias 
de risco:
Risco de prêmio: gerado a partir de uma possível insuficiência dos 
 prêmios cobrados para fazer frente aos dispêndios financeiros com o 
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pagamento das obrigações assumidas com os segurados. A Companhia 
investe em técnicas de análise e precificação do risco, utilizando modelos 
estatísticos distintos para renovações e novos seguros, permitindo 
avaliar antecipadamente os resultados gerados em diversos cenários, 
que combinam níveis de preços, conversão de cotações e resultados, 
sendo as decisões tomadas considerando o cenário que gera as 
melhores margens para o produto.
Risco de provisão: gerado a partir de uma possível insuficiência dos 
saldos das provisões constituídas para fazer frente ao dispêndio 
financeiro com o pagamento das obrigações perante os segurados. 
Devido às incertezas em relação ao valor final para liquidação dos 
sinistros no futuro, as ações de mitigação do risco de provisão incluem 
dimensionamento das provisões fundamentadas histórico do valor dos 
sinistros desde a sua ocorrência até a sua liquidação definitiva. Para 
avaliação da aderência das premissas e metodologias utilizadas para 
dimensionamento das provisões técnicas, são realizados constantemente 
testes de aderência em diferentes datas-bases, que verificam a 
suficiência histórica das provisões constituídas.
Risco de retenção: gerado a partir da exposição a riscos individuais 
com valor em risco (limite máximo de garantia, etc.) elevado, concentração 
de riscos ou ocorrência de eventos catastróficos. Dada à relevância do 
risco de retenção, as exposições a eventos catastróficos e a concentração 
de riscos são monitoradas periodicamente por meio de processos e 
modelos adequados, sendo contratadas proteções de resseguro de 
acordo com os limites legais como, por exemplo, limite de retenção por 
risco aprovado pela SUSEP, assim como limites gerenciais, refletidos em 
política corporativa de cessão de riscos.
Adicionalmente, cada diretoria de produto estabelece, monitora e docu-
menta as regras e práticas de aceitação de riscos e práticas de sinistros 
em consonância com as diretrizes da Companhia, que incluem, por 
exemplo, parecer prévio da Diretoria Técnica para comercialização de 
cada produto e procedimentos inadequados para a aceitação de riscos.
Risco de práticas de sinistros: gerado a partir de regras e procedimen-
tos inadequados para a regulação e liquidação de sinistros.
As premissas utilizadas para as análises de sensibilidade para o risco de 
seguro, bem como o teste de adequação dos passivos, incluem:
• Sinistralidade e expectativas de prêmio de risco calculadas na data-
base do estudo, baseadas em histórico de observações de frequência e 
severidade para cada ramo e/ou agrupamento de ramos.
• Expectativas de cessão de prêmios e recuperação de sinistros 
calculados na data-base do estudo, baseadas em histórico de 
observações para cada ramo e/ou agrupamento de ramos. Para as 
projeções, respeitaram-se as cláusulas contratuais vigentes na data-
base do estudo dos contratos celebrados com os resseguradores.
• Taxas de juros de referência da SUSEP informadas pelo mercado para 
ativos e passivos. O indexador utilizado foi o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA, que é predominante nos contratos 
padronizados da Companhia.
• Taxa de juros esperada para os ativos, equivalente à taxa SELIC, que é 
condizente com a rentabilidade obtida pela área de investimentos no 
exercício vigente.
• Premissas atuariais específicas em cada produto em consequência do 
impacto destas na precificação do risco segurável.
Os resultados obtidos nos processos de gestão e monitoramento do 
risco de subscrição são formalizados e reportados mensalmente à Alta 
Administração, permitindo que eventuais desvios em relação às 
projeções sejam corrigidos no menor espaço de tempo possível.
A Companhia possui os produtos: seguro vida tradicional, com 
contratação individual e coletiva; seguro de vida com cobertura por 
sobrevivência, (VGBL - Vida Gerador de Benefícios Livres); previdência 
complementar (PGBL - Plano Gerador de Benefícios Livres) e; planos de 
previdência complementar tradicionais, cuja comercialização está 
suspensa pela Companhia.
Seguros de vida tradicional com contratação individual e coletiva
Produtos com cobertura por morte, invalidez ou renda devido à 
incapacidade temporária. O risco mais relevante para este produto é o 
biométrico, no qual pode ocorrer aumento nas indenizações causado 
pela ocorrência de eventos extraordinários, tais como pandemias ou 
aumento constante da ocorrência de invalidez. Adicionalmente, para a 
contratação coletiva existe o risco de antisseleção, em que o grupo 
segurado é diferente do grupo da cotação, e de catástrofes, atingindo 
várias vidas seguradas no mesmo evento.
Seguro de vida com cobertura por sobrevivência e Previdência 
Complementar
Produto com garantia de longo prazo, atrelado ao planejamento de 
aposentadoria dos participantes. Oferece coberturas por sobrevivência, 
morte, invalidez e pensões em caso de morte do titular, ao passo que os 
parâmetros de benefício e garantias são definidos na contratação, não 
podendo ser alterados durante a sua vigência.
Assim como no seguro de vida tradicional, que apresenta o risco 
biométrico destaca-se o risco econômico, de redução das taxas de juros 
de longo prazo para níveis inferiores aos garantidos na contratação dos 
planos.

Plano de Previdência Complementar Tradicional
Produtos que apresentam como principal característica a garantia de 
uma taxa de retorno mínima na fase de acumulação e aposentadoria. 
Estes produtos não são mais comercializados pela Companhia, contudo 
ainda existem contratos vigentes nessas condições. Assim como os 
planos de Previdência Complementar, apresenta risco biométrico e 
econômico.
Medidas para mitigação de risco
Para os seguros de vida com contratação individual, são estabelecidos 
limites de contratação e de idade a partir dos quais é necessária 
apresentação de documentações específicas para análise do risco 
individual. Para os seguros coletivos, destaca-se a subscrição 
centralizada com análise prévia dos grupos seguráveis para determinação 
dos prêmios.
Outras medidas importantes para mitigação de riscos incluem a 
contratação de resseguros (cessão de riscos) e a gestão dos fluxos de 
ativos e passivos (ALM - “Asset Liability Management”).
As tabelas a seguir apresentam as sensibilidades das carteiras às pre-
missas atuariais, líquidas de efeitos tributários:
• Vida com cobertura por sobrevivência e previdência complementar:

Impacto no resultado e no patrimônio líquido
Dezembro de 2014 Dezembro de 2013

Premissas 
 atuariais 

Bruto de  
resseguro

Líquido de  
resseguro

Bruto de  
resseguro

Líquido de  
resseguro

Redução de 5% na 
 taxa de desconto .... (49.799) (49.799) (41.582) (41.582)
Aumento de 5% na 
 taxa de desconto .... 46.793 46.793 39.132 39.132
Exclusão do 
 “improvement” ......... 4.497 4.497 3.766 3.766
Variação (+/-) de 
 5% na premissa 
  de conversão  
   em renda ............. 4.461 4.461 3.573 3.573
Agravo do  
 “improvement” em 
  0,5% por idade ...... 890 890 895 895

4.5 Risco operacional
A atividade de monitoramento e gerenciamento de risco operacional é 
executada de forma corporativa e centralizada pela área de Gestão Cor-
porativa de Riscos, utilizando para isso processo formal para identificar 
os riscos e as oportunidades, estimar o impacto potencial desses even-
tos 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.
4.6 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 à 
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 demonstradas na nota 
explicativa nº 16.
5. Equivalentes de caixa
Equivalentes de caixa incluem operações compromissadas lastreadas 
em Notas do Tesouro Nacional - NTNs.
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
Dezembro de 2014 Dezembro de 2013

Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Fundos abertos 
Cotas de fundos de investimentos....................................... 48.738 – 48.738 44.405 – 44.405
Fundos retidos - IRB ............................................................ 3 – 3 3 – 3
  48.741 – 48.741 44.408 – 44.408
Fundos exclusivos 
Notas do Tesouro Nacional (NTN) Série C .......................... 552.759 – 552.759 646.081 – 646.081
Notas do Tesouro Nacional (NTN) Série B .......................... 217.090 – 217.090 63.751 – 63.751
Letras do Tesouro Nacional (LTN) ....................................... 602.743 – 602.743 972.307 – 972.307
Debêntures .......................................................................... – 100.453 100.453 – 81.192 81.192
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) ................................... 525.880 – 525.880 251.720 – 251.720
Letras Financeiras - privadas .............................................. – 247.087 247.087 – 68.209 68.209
Depósitos a prazo com Garantia Especial (DPGE) ............. – 35.726 35.726 – 1.476 1.476
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) ....................... – – – – 774 774
Ações de companhias abertas ............................................ 44.150 – 44.150 47.733 – 47.733
Cotas de fundos de investimento ........................................ 11.744 – 11.744 – – –

1.954.366 383.266 2.337.632 1.981.592 151.651 2.133.243
Total .................................................................................... 2.003.107 383.266 2.386.373 2.026.000 151.651 2.177.651
Percentual de aplicações classificadas nesta categoria 96% 100%

6.1.2 Títulos disponíveis para venda
Dezembro  

de 2014
Dezembro  

de 2013
Nível 1 Total Total

Carteira própria
Notas do Tesouro Nacional (NTN) 
 Série C ................................................... 103.879 103.879 –
Total (i) .................................................... 103.879 103.879 –
Não circulante (ii) ..................................... 104.621 710
Percentual de aplicações classificadas  
 nesta categoria .................................... 4% –

(i) O valor de curva (custo atualizado) dos papéis em dezembro de 2014 
era de R$ 102.459, gerando assim um ganho não realizado registrado 
em “Outros Resultados Abrangentes” no patrimônio líquido e na demons-
tração de resultado abrangente de R$ 1.420, bruto dos efeitos tributários.
(ii) A diferença para o total das aplicações refere-se aos investimentos 

avaliados ao custo de aquisição, uma vez que não existem mercados 
ativos para essas ações, no montante de R$ 742 em 31 de dezembro de 
2014 (R$ 710 em 31 de dezembro de 2013).

6.2 Movimentação das aplicações financeiras (*)
Dezembro  

de 2014
Dezembro  

de 2013
Saldo inicial .................................................... 2.600.425 2.616.711
Aplicações ....................................................... 733.868 710.980
Resgates ......................................................... (738.805) (721.256)
Rendimentos ................................................... 228.121 (6.010)
Ajuste a valor de mercado ............................... 852 –
Saldo final ...................................................... 2.824.461 2.600.425

(*) A movimentação das aplicações financeiras inclui os ativos financei-
ros ao valor justo por meio do resultado, ativos financeiros disponíveis 
para venda e os ativos classificados como equivalentes de caixa.

6.3 Taxas de juros contratadas
As taxas de juros média contratadas das aplicações financeiras em 31 de 
dezembro de 2014 estão apresentadas a seguir:

Taxas de juros  
contratadas  
 % (ao ano)

Equivalentes de caixa (i) .................................... 11,65
Fundos exclusivos
Notas do Tesouro Nacional (NTN) Série C - IGPM 6,12
Notas do Tesouro Nacional (NTN) Série B - IPCA 5,87
Letras do Tesouro Nacional (LTN) ........................ 11,87
Debêntures DI+ .................................................... 0,95
Debêntures % CDI ................................................ 112,28
Debêntures IPCA .................................................. 5,39
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) SELIC  
+ deságio ........................................................... (0,01)
Letras Financeiras com fluxo DI+ ......................... 1,34
Letras Financeiras % CDI ..................................... 109,11
Letras Financeiras DI+ ......................................... 1,29
Depósitos a prazo com Garantia  
Especial (DPGE) % CDI .................................... 108,05
Carteira própria 
Notas do Tesouro Nacional (NTN) Série C - IGPM 6,10

(i) Vide nota explicativa nº 5.
7. Prêmios a receber
Os prêmios a receber da Companhia referem-se às seguintes coberturas 
de risco: Dezembro  

de 2014
Dezembro  

de 2013
Pecúlio ............................................................ 6.029 3.752
Pensão............................................................ 2.369 1.709
Invalidez.......................................................... 3.180 1.483

11.578 6.944
7.1 Composição quanto ao prazo de vencimento

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

A vencer ......................................................... 11.344 6.642
Vencidos de 1 a 30 dias ................................. 234 97
Vencidos de 31 a 60 dias ............................... – 31
Vencidos de 61 a 120 dias ............................. – 28
Acima de 121 dias .......................................... – 146

11.578 6.944
8. Reconciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição 
social sobre o lucro

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

Lucro antes do imposto de renda (IRPJ)  
e da contribuição social (CSLL) (A) ................. 10.801 21.847
Alíquota vigente ............................................... 40% 40%
Imposto de renda e contribuição social  
 (à taxa nominal) (B) ..................................... (4.320) (8.739)
Participações nos resultados ........................... 317 464
Incentivos fiscais ............................................. 107 111
Outros .............................................................. 63 397
Total dos efeito do IRPJ e da CSLL sobre  
 as diferenças permanentes (C) .................. 487 972
Total de imposto de renda e  
 contribuição social
(D = B + C) ...................................................... (3.833) (7.767)
Taxa efetiva (D/A) ........................................... 35,5% 35,6%
9. Depósitos judiciais e fiscais

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

Programa de integração social PIS (i) ............. 4.989 4.254
Imposto de renda e contribuição social (ii) ...... 2.950 1.006
Sinistros ........................................................... 1.087 937
Contingências cíveis ........................................ 664 535
Trabalhistas ..................................................... 1 7

9.691 6.739
(i) Vide nota explicativa nº 17 (a).
(ii) Dedutibilidade de tributos e contribuições na base de cálculo de IRPJ 
e CSLL. Vide nota explicativa nº 17 (a).
10. Custo de aquisição diferido (DAC)
O prazo médio de diferimento dos custos de aquisição diferidos é de 38 
meses para os planos tradicionais, 24 meses para PGBL e 21 meses 
para VGBL. A movimentação do período é a seguinte:

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

Saldo inicial .................................................... 9.374 8.975
Constituição de corretagem ............................. 1.926 4.483
Apropriação de despesas diferidas ................. (586) (4.084)
Saldo final ...................................................... 10.714 9.374
Circulante ........................................................ 8.201 6.825
Não circulante .................................................. 2.513 2.549

11. Imobilizado

Movimentação
Dezembro 

de 2014

Saldo  
residual em  

Dezembro  
de 2013

Despe- 
sas de  
depre- 
ciação Custo

Depre- 
ciação  

acumu- 
lada

Valor  
Líquido

Taxas  
anuais  

de  
depre- 
ciação  

(%)
Terrenos .......... 1.820 – 1.820 – 1.820 –
Edificações (*) 13.942 (344) 16.406 (2.808) 13.598 2,5
Imóveis de uso 15.762 (344) 18.226 (2.808) 15.418
(*) Para este item foi utilizada taxa média ponderada.
A Companhia não observou evidências objetivas de “impairment” para os 
ativos imobilizados em 2014 e não houve reconhecimento de perdas.
Em dezembro de 2014, a Companhia detinha o total de R$ 15.337  
(R$ 15.678 em dezembro de 2013) em imóveis vinculados como garan-
tias das provisões técnicas de seguros na SUSEP.
12. Contas a pagar
12.1 Obrigações a pagar

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

Fornecedores .................................................. 2.759 4.138
Transações com partes relacionadas 
 (vide nota 23) ................................................. 2.396 1.150
Participação nos lucros ................................... 2.056 1.976
Dividendos ....................................................... 1.552 2.908
Provisão de benefícios a empregados ............ 68 52
Outras .............................................................. 23 24

8.854 10.248
Circulante ........................................................ 8.785 10.196
Não circulante .................................................. 69 52
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13. Depósitos de terceiros
Referem-se, principalmente, a valores recebidos de segurados para qui-
tação de apólices em processo de emissão e de recebimentos de prê-
mios de seguros fracionados em processamento. A tabela a seguir de-
monstra a abertura por prazos:

De 1 a  
30 dias

De 1 a  
6 meses

Acima de  
12 meses Total

Cobrança antecipada de prêmios 18 – – 18
Prêmios e emolumentos 
 recebidos .................................... 20.054 – – 20.054
Outros depósitos .......................... 635 – – 635
Saldo em 31 de dezembro  
 de 2014 ....................................... 20.707 – – 20.707
Saldo em 31 de dezembro  
 de 2013 ....................................... 2.883 131 1 3.015

14. Provisões técnicas - seguros
Dezembro de 2014 Dezembro de 2013

Bruto de  
resseguro

Líquido de  
resseguro

Bruto de  
resseguro

Líquido de  
resseguro

PMBC e PMBaC -  
 seguros ..................... 908.124 908.124 777.838 777.838
Provisão de sinistros 
 ocorridos mas não  
  avisados .................. 25.152 25.152 20.650 20.650
Sinistros e benefícios a  
 liquidar ...................... 24.058 24.058 24.471 24.471
Provisão complementar  
 de cobertura.............. 5.795 5.795 4.635 4.635
Provisão de excedente  
 financeiro .................. 670 670 922 922
Outras Provisões .......... 3.322 3.322 3.987 3.987

967.121 967.121 832.503 832.503

14.1 Movimentação do passivo de contratos de seguro e ativo de 
resseguro - circulante

Passivo de  
contratos  

de seguros

Ativos de  
contratos  

resseguros
Saldo em 31 de dezembro de 2012 ......... 741.265 42
Constituições decorrentes de prêmios ....... 217.890 1.347
Diferimento pelo risco decorrido ................. (151.493) (1.103)
Aviso de sinistros ........................................ 27.075 (249)
Pagamento de sinistros .............................. (2.234) –
Saldo em 31 de dezembro de 2013 ......... 832.503 37
Constituições decorrentes de prêmios ....... 241.312 228
Diferimento pelo risco decorrido ................. (137.500) (209)
Aviso de sinistros ........................................ 33.812 (31)
Pagamento de sinistros .............................. (3.006) –
Saldo em 31 de dezembro de 2014 ......... 967.121 25

14.2 Provisão de sinistros a liquidar - judicial
A tabela a seguir demonstra a movimentação dos sinistros judiciais:

Dezembro de 2014 Dezembro de 2013
Bruto de  

resseguro
Líquido de  
resseguro

Bruto de  
resseguro

Líquido de  
resseguro

Saldo inicial ................... 3.449 3.449 3.187 3.187
Baixa da provisão por 
 alteração de  
  estimativas ou  
   probabilidades ......... (41) (41) (21) (21)
Alteração da  
 provisão por  
  reestimativa,  
   atualização  
    monetária e juros (i) 672 672 283 283
Saldo final (ii) ................ 4.080 4.080 3.449 3.449
Quantidade  
 de processos .............. 6 6 8 8

(i) Atualização monetária de acordo com a taxa de atualização monetária 
dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo.
(ii) Não incluem saldos de DPVAT.
15. Provisões técnicas - previdência

Dezembro de 2014 Dezembro de 2013
Bruto de  

resseguro
Líquido de  
resseguro

Bruto de  
resseguro

Líquido de  
resseguro

Planos não 
 bloqueados (15.1) ...... 588.299 588.274 561.191 561.154
PGBL/PRGP (*) ........... 1.168.002 1.168.002 1.066.828 1.066.828

1.756.301 1.756.276 1.628.019 1.627.982
(*) Refere-se à PMBaC.
15.1 Planos não bloqueados

Dezembro de 2014 Dezembro de 2013
Bruto de  

resseguro
Líquido de  
resseguro

Bruto de  
resseguro

Líquido de  
resseguro

PMBC e PMBaC -  
 previdência................. 514.366 514.366 488.766 488.766
Provisão de  
 excedente financeiro .. 12.997 12.997 16.018 16.018
Provisão complementar
 de cobertura............... 43.097 43.097 32.567 32.567
Provisão de despesas  
 relacionadas .............. 7.465 7.465 8.406 8.406
Sinistros e benefícios  
 a liquidar .................... 4.013 4.013 4.716 4.716
Provisão de sinistros  
 ocorridos mas  
  não avisados ............ 1.261 1.248 1.405 1.393
Outras Provisões ......... 5.100 5.088 9.313 9.288

588.299 588.274 561.191 561.154

15.2 Variação da Provisão Complementar de Cobertura (PCC)
Como conclusão do TAP realizados em 31 de dezembro de 2014, foram 
encontradas insuficiências nos planos de previdência complementar no 
montante de R$ 9.525 e, para estas, foram constituídas a provisão com-
plementar de cobertura - PCC. Para todos as demais agrupamentos não 
foram encontradas insuficiências nesta data base.

Dezembro  
de 2013 Constituição Reversão

Dezembro  
de 2014

Renda futura .............. 21.767 10.638 (1.969) 30.436
Benefício concedido .. 12.540 4.893 (2.633) 14.800
Vida prêmio ............... 2.895 1.521 (760) 3.656

37.202 17.052 (5.362) 48.892

15.3 Movimentação de saldos patrimoniais dos planos de previdên-
cia complementar

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

Saldo inicial .................................................... 1.628.019 1.616.668
Constituições decorrentes de contribuições .... 169.271 178.191
Pagamento de benefícios ................................ (12.023) (8.936)
Atualização monetária e juros ......................... 132.854 3.997
Resgates ......................................................... (116.819) (185.417)
Portabilidades líquidas .................................... (58.660) (38.314)
Outras (constituição/reversão) ......................... 13.659 61.830
Saldo final ...................................................... 1.756.301 1.628.019

16. Garantia das provisões técnicas
De acordo com as normas vigentes, foram vinculados à SUSEP os 
 seguintes ativos:

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

Total das provisões técnicas (A) .................... 2.723.422 2.460.522
(–) Operações com resseguradoras .................. 25 37
(–) Fundos e reservas retidos pelo IRB ............. 3 3
Total de ativos redutores da  
 necessidade de cobertura (B) ...................... 28 40
Necessidade de cobertura das  
 provisões técnicas (C = A - B) ...................... 2.723.394 2.460.482
Necessidade de ativos líquidos (D) ............... 19.345 –
Quotas de fundos especialmente constituídos .. 2.041.680 1.817.047
Quotas de fundos de investimento .................... 634.702 697.279
Títulos de renda fixa - públicos .......................... 103.879 –
Imóveis .............................................................. 15.337 15.678
Total de ativos oferecidos em garantia (E) .... 2.795.598 2.530.004
Excedente (E - C - D) ....................................... 52.859 69.522
17. Outros débitos - provisões judiciais
A Companhia é parte envolvida em processos judiciais, de naturezas 
tributária, trabalhista e cível. As provisões decorrentes desses processos 
são estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pela opinião 
do departamento jurídico da Companhia e de seus consultores externos, 
contudo existem incertezas na determinação da probabilidade de perda 
das ações, no valor esperado de saída de caixa e no prazo final destas 
saídas. Os saldos e as movimentações das provisões para processos 
estão demonstrados a seguir:

Fiscais  
(a)

Trabalhistas  
(d)

Cíveis  
(e) Total

Saldo em 31 de dezembro  
 de 2012 ................................. 24.363 1 4.655 29.019
Constituições .......................... 5.583 3 3 5.589
Encerramento 
 Êxito/reversões (*) ................ (26.798) – (15) (26.813)
Pagamentos............................ – (1) – (1)
Atualização monetária ............ 1.980 1 216 2.197
Saldo em 31 de dezembro  
 de 2013 ................................. 5.128 4 4.859 9.991
Constituições .......................... 556 12 – 568
Encerramento Êxito/reversões – (16) (1.181) (1.197)
Pagamentos............................ – – (1.093) (1.093)
Atualização monetária ............ 378 – 373 751
Saldo em 31 de dezembro  
 de 2014 ................................. 6.062 – 2.958 9.020
Quantidade de processos ....... 4 1 5 10

(*) COFINS: Em 12 de dezembro de 2013, na ação movida pela Compa-
nhia, transitou em julgado a decisão que reconheceu a improcedência do 
Recurso Extraordinário, de acordo com o julgamento do agravo de instru-
mento interposto pela União em trâmite no Supremo Tribunal Federal, e, 
em 19 de dezembro de 2013, houve o reconhecimento da perda do obje-
to da Reclamação Constitucional também interposta pela União. Em vir-
tude das decisões acima proferidas, que ratificaram o afastamento da 
incidência da COFINS sobre suas receitas, a Companhia efetuou, no 
mês de dezembro de 2013, a reversão da parcela das provisões para 
processos fiscais relacionadas à incidência da COFINS.
(a) Provisão para processos fiscais
As ações judiciais de natureza fiscal (tributária), quando classificadas 
como obrigações legais, são objeto de constituição de provisão 
independentemente de sua probabilidade de perda. As obrigações legais 
da Companhia estão classificadas como probabilidade de perda possível. 
As demais ações judiciais fiscais são provisionadas, desde que a 
classificação de risco de perda seja provável. Segue a composição 
destes processos por natureza:

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

PIS (i) ............................................................... 4.986 4.299
Imposto de renda (ii) (iii) .................................. 562 533
Programa de alimentação ao trabalhador - PAT 198 156
Outras .............................................................. 316 140
Total ................................................................ 6.062 5.128
(i) PIS
A Companhia discute judicialmente a exigibilidade da contribuição ao 
PIS, instituída nos termos das Emendas Constitucionais - EC nºs 01/94, 
10/96 e 17/97, as quais alteraram a base de cálculo e a alíquota da 
contribuição, que passou a incidir sobre a receita bruta operacional, e da 
Lei nº 9.718/98, cuja contribuição passou a incidir sobre a receita bruta, 
independentemente da classificação contábil.
No caso da Emenda Constitucional nº 01/94, a Companhia aderiu 
parcialmente ao Programa de Parcelamento de débito da Lei nº 
11.941/09 e aguarda levantamento do saldo remanescente, para a 
parcela ainda em discussão aguarda-se o julgamento do Recurso 
Especial e Recurso Extraordinário interpostos pela Companhia. No caso 
da Emenda Constitucional nº 10/96 aguarda-se julgamento do Recurso 
Especial e do Recurso Extraordinário interposto pela Companhia. No 
caso da Emenda Constitucional nº 17/97 atualmente aguarda-se 
julgamento do Recurso Especial e do Recurso Extraodinário, interpostos 
pela Companhia. No caso da Lei nº 9.718/98, a ação movida pela 
Companhia atualmente aguarda julgamento do Recurso de Apelação 
interpostos pela União e pela Companhia.
(ii) Dedutibilidade de tributos e contribuições na base de cálculo de 
IRPJ e CSLL
A Companhia questiona a constitucionalidade da Lei nº 8.981/95, que 
proibiu a dedução de tributos e contribuições discutidos judicialmente na 
base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo regime de competência. Em 
dezembro de 2013 houve adesão ao REFIS para este processo, vide 
item (b) a seguir.
(iii) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (dedutibilidade da 
base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ)
A Companhia questiona a legalidade e a constitucionalidade da Lei nº 
9.316/96, que proibiu a dedução da despesa da CSLL para a formação 
da base de cálculo do IRPJ. Em dezembro de 2013 houve adesão ao 
REFIS para este processo, vide item (b) a seguir.
(b) Programa de recuperação fiscal - REFIS
Em dezembro de 2013, a Companhia aderiu ao programa de recuperação 
fiscal - REFIS, instituído pelas Leis nº 11.941/09 e nº 12.865/13, com os 
benefícios previstos na referida legislação.
Os pagamentos relativos à adesão foram efetuados à vista, com o reco-
lhimento imediato dos tributos e/ou com o pedido de conversão de parte 
dos depósitos em renda da União.
Os benefícios trazidos pelo REFIS, o qual houve adesão das Sociedades, 
permitiram, com base no artigo 1º,§ 3º, I da Lei nº 11.941/2009 e Lei nº 
12.685/13, a redução de 100% das multas de mora e de ofício, 40% das 
multas isoladas, 45% dos juros de mora e 100% dos encargos legais. Os 
benefícios da adesão pelo programa de recuperação fiscal no resultado 
das Sociedades foi o equivalente a R$ 950. Segue o montante da dívida 
incluída no REFIS:

Principal Multa Juros Total
CSLL (dedutibilidade da base de  
 cálculo do IRPJ) .................................. 7.624 – 1.187 8.811
Dedutibilidade de tributos e  
 contribuições na base
 de cálculo de IRPJ e CSLL ................. 887 98 635 1.620

8.511 98 1.822 10.431
(c) Provisão para processos fiscais e previdenciárias
A Companhia é parte em outras ações de natureza fiscal e previdenciária 
que não são classificadas como obrigações legais e não são reconheci-
das contabilmente, quando classificadas como perda possível ou remota. 
Os valores envolvidos em ações fiscais e previdenciárias de perda pos-
sível têm seu risco total estimado em R$ 569 (R$ 513 em dezembro de 

2013). A principal refere-se à discussão do INSS sobre participação nos 
lucros e resultados da Companhia.
(d) Provisão para processos e contingências trabalhistas
A Companhia é parte em ações de natureza trabalhista e os pedidos 
mais frequentes referem-se a horas extras, reflexo das horas extras, des-
canso semanal remunerado, verbas rescisórias, equiparação salarial e 
descontos indevidos. A probabilidade desses processos judiciais está 
classificada como perda provável. O prazo médio para os desfecho das 
ações trabalhistas na Companhia é de 30 meses.
Adicionalmente às provisões registradas não existem outros passivos 
contingentes em dezembro de 2014 (R$ 10 em dezembro de 2013) para 
os quais, com base na avaliação dos advogados da Companhia (perda 
possível), não há constituição de provisão. Apesar das incertezas envol-
vidas na determinação dessas obrigações, a Administração não espera 
que haja efeitos significativos no resultado da Companhia pelo desfecho 
destas ações.
(e) Provisão para processos e contingências cíveis
A Companhia é parte integrante em processos de natureza cível, cujas 
ações judiciais apresentam objetos diversos. A probabilidade desses pro-
cessos judiciais está classificada como perda provável. O prazo médio 
para os desfecho das ações cíveis na Companhia é de 24 meses.
Adicionalmente às provisões registradas existem outros passivos contin-
gentes, não registrados contabilmente, no montante em riscos de R$ 163 
(R$ 444 em dezembro de 2013), para os quais, com base na avaliação 
dos advogados da Companhia, as perdas são consideradas possíveis, 
não havendo constituição de provisão para esses processos. Apesar das 
incertezas envolvidas na determinação dessas obrigações, a Administra-
ção não espera que haja efeitos significativos no resultado da Companhia 
pelo desfecho destas ações.
18. Patrimônio líquido
(a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2014 e de 2013, o capital social subscrito e inte-
gralizado é de R$ 100.100, dividido em 4.397.458 ações ordinárias nomi-
nativas escriturais e sem valor nominal.
(b) Reserva de reavaliação
Constituída em exercícios anteriores em decorrência das reavaliações de 
bens do ativo imobilizado com base em laudos de avaliação, emitidos por 
peritos especializados.
A realização dessa reserva, proporcional à depreciação dos bens reava-
liados, foi transferida para lucros acumulados no exercício no montante 
de R$ 146 (R$ 146 em 31 de dezembro de 2013). Esse valor será consi-
derado para cálculo de dividendos mínimos obrigatórios. A Administração 
decidiu pela manutenção dos saldos existentes da reserva de reavalia-
ção até a efetiva realização, conforme previsto na Lei nº 11.638/07.
(c) Reservas de lucros
(i) Reserva legal
A reserva legal, constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líqui-
do do exercício, tem por finalidade assegurar a integridade do capital 
social, em conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76. Em 31 de 
dezembro de 2014 seu saldo era de R$ 7.808 (R$ 7.489 em 31 de de-
zembro de 2013).
(ii) Reserva estatutária
A Reserva para Manutenção de Participações Societárias tem como 
finalidade preservar a integridade do patrimônio social, 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.
(d) Ajustes de avaliação patrimonial
Os ajustes de avaliação patrimonial da Companhia referem-se, 
principalmente, à variação do valor justo dos ativos financeiros disponíveis 
para venda, líquidos dos efeitos tributários (ver nota explicativa nº 6.1.2).
(e) Dividendos
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. A provisão relacionada a qualquer valor acima do mínimo 
obrigatório será constituída na data em que for aprovada, antes disso 
será mantida no patrimônio líquido, conforme apresentado na 
demonstração das mutações do patrimônio líquido.
A AGO/E de 31 de março de 2014 aprovou a distribuição de dividendos 
adicionais no valor de R$ 8.724, referente ao exercício de 2013 e 
dividendos complementares no valor de R$ 46.090.
Os dividendos mínimos e os adicionais propostos (a serem aprovados na 
AGO/E de 31 de março de 2015) foram calculados como seguem:

Dezembro 
 de 2014

Dezembro  
de 2013

Lucro líquido do exercício ................................... 6.382 12.091
(–) Reserva legal - 5% ........................................ (319) (605)
Realização da reserva de reavaliação................ 146 146
Lucro básico para determinação 
 do dividendo ................................................... 6.209 11.632
Dividendos mínimos obrigatórios .................. 1.552 2.908
Dividendos mínimos ........................................... 1.552 2.908
Dividendos adicionais propostos ........................ 4.657 8.724
Total de dividendos .......................................... 6.209 11.632
Total por ação (R$) ........................................... 1,41210 2,64544

(f) Demonstração do patrimônio líquido ajustado - PLA e margem de 
solvência

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

Patrimônio líquido ............................................... 119.227 168.362
Despesas antecipadas ....................................... – (1)
Patrimônio líquido ajustado (PLA) .................. 119.227 168.361
Margem de solvência (I) (i) .............................. – 43.367
Capital base (II) ................................................. 15.000 15.000
Capital de risco de subscrição ........................... 88.922 80.283
Capital de risco de crédito .................................. 10.068 13.668
Capital de risco operacional ............................... 2.364 2.214
Efeito da correlação entre os capitais de risco ... (4.630) (6.033)
Total de capital de risco (III) ............................ 96.724 90.132
Capital Mínimo Requerido  
 (maior entre I, II e III) ....................................... 96.724 90.132
Suficiência de capital ....................................... 22.503 78.229

(i) A Resolução CNSP nº 302/2013 extinguiu a partir de 1º de janeiro  
de 2014 a margem de solvência como componente do capital mínimo 
requerido.
19. Rendas de contribuições e prêmios

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

VGBL e VRGP .................................................. 186.864 169.411
PGBL ................................................................ 129.647 135.493
Tradicional ........................................................ 22.915 24.165

339.426 329.069
20. Prêmios ganhos

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

DPVAT .............................................................. 48.327 41.964
Contribuições para cobertura de riscos ............ 16.709 18.533
Prêmios diretos ................................................. 6.121 6.514
Variações das provisões técnicas .................... 703 (795)

71.860 66.216
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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) 

21. Sinistros Ocorridos
Dezembro 

de 2014
Dezembro 

de 2013
DPVAT .............................................................. (41.836) (36.725)
Pessoas ............................................................ (796) (1.602)

(42.632) (38.327)

22. Despesas administrativas
Dezembro  

de 2014
Dezembro  

de 2013
Despesas compartilhadas (*) ............................ (17.994) (14.140)
Pessoal .............................................................. (6.661) (3.198)
Convênio DPVAT ............................................... (2.068) (1.780)
Localização e funcionamento ............................ (1.894) (1.595)
Publicidade e publicações legais ....................... (1.754) (827)
Serviços de terceiros ......................................... (1.471) (1.353)
Outras ................................................................ (262) (1.077)

(32.104) (23.970)
(*) Referem-se, principalmente, a rateio de gastos com recursos de uso 
comum pelas empresas do grupo Porto Seguro.
23. Despesas com tributos

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

COFINS (*) ........................................................ – 7.438
PIS ..................................................................... (345) (758)
Outras ................................................................ (1.423) (1.429)

(1.768) 5.251

(*) Durante o exercício de 2014 não há despesas de Cofins, devido ao 
êxito da ação em 12 de dezembro de 2013, movida pela Companhia que 
discutia essa tributação, bem como a base de cálculo fixada pela  
Lei nº 9.718/98.
24. Resultado financeiro

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

Ganhos/(perdas) líquidos de variação de  
 valor justo de ativos financeiros ao  
  valor justo por meio do resultado ................... 58.858 (88.044)
Receita de juros de: 
Ativos financeiros disponíveis para a venda ...... 7.993 –
Operações de PGBL e VGBL ............................ 161.270 82.034
Variação monetárias dos depósitos judiciais ..... 956 65
Fracionamento de prêmios de operações  
 de seguros ....................................................... 716 272
Outras ................................................................ 989 313
Total de receitas financeiras .......................... 230.782 (5.360)
Atualização das provisões técnicas de 
 previdência....................................................... (37.855) 34.376
Operações de PGBL - atualização monetária ... (98.610) (48.895)
Operações de VGBL - atualização monetária ... (71.957) (32.361)
Variações monetárias de encargos sobre  
 tributos a longo prazo ...................................... (381) 2.805
Outras ................................................................ (6.120) (3.524)
Total de despesas financeiras ........................ (214.923) (47.599)
Resultado financeiro ....................................... 15.859 (52.959)

25. Transações com partes relacionadas
(a) 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) Contas administrativas repassadas pela controladora Porto Cia pela 
utilização da estrutura física e de pessoal;
(ii) Aluguéis dos prédios cobrados da controladora Porto Cia;
(iii) Prestação de serviços do seguro-saúde contratados da empresa Por-
to Saúde;
(iv) Prestação de serviços de administração de carteiras contratados da 
empresa Portopar;
(v) Prestação de serviços de “Call Center” contratados da Porto Atendi-
mento.
Os saldos a receber e a pagar por transações com partes relacionadas 
estão demonstrados a seguir:

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

Passivo
- Porto Seguro
Dividendos a pagar .......................................... 1.552 2.908
Débitos diversos .............................................. 2.396 1.150

3.948 4.058
Receitas Despesas

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

Dezembro  
de 2014

Dezembro  
de 2013

Demonstração do 
 resultado
Porto Seguro Cia. ......... 4.438 4.268 (17.871) (16.280)
Outros ........................... – – (1.047) (658)

4.438 4.268 (18.918) (16.938)

(b) Transações com pessoal-chave da administração, remuneração paga 
ou a pagar por serviços está demonstrada a seguir:

Dezembro  
de 2014

Dezembro 
de 2013

Participação nos lucros - administradores ......... – 1.325
 – 1.325

26. 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 conglomerado 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 Vida e Previdência S.A. 
Quantidade  

de Ações %
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais ....... 4.396.247 99,97%
Porto Seguro Empreendimentos S.A. ....... 1.211 0,03%

4.397.458 100,00%

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais 
Quantidade  

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

485.854.225 100,00%

Porto Seguro S.A. 
Quantidade  

de 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  
de 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  
de 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. 

Quantidade  
de Ações %

Jayme Brasil Garfinkel .............................. 3.011.128 100,00%
Outros ....................................................... 10 0,00%

3.011.138 100,00%

Itauseg Participações S.A. 
Quantidade  

de 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 

de 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  

de 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  

de 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  

de 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  
de 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  

de 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 88,96%
Ações PN ................................................. 3.757.710.279 100,00%
Companhia E. Johnston  
 de Participações 

Quantidade  
de 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  

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

859.686.812 100,00%
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PARECER DOS ATUÁRIOS INDEPENDENTES

Aos Acionistas e Administradores da
Porto Seguro Vida e Previdência S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as provisões técnicas, exceto aquelas referentes ao seguro 
DPVAT, no montante de R$ 48.718 mil, e os ativos de resseguro e 
retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e os 
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade 
de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de 
retenção da Porto Seguro Vida e Previdência S.A. (“Sociedade”), em 31 
de dezembro de 2014, descritos no anexo I deste relatório e 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, pelos ativos de 
resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e 
pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da 
necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos 
limites de retenção 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 e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, 

da solvência e dos limites de retenção 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 ativos de 
resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e os 
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade 
de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de 
retenção estão livres de distorção relevante.
Em relação ao aspecto da Solvência, nossa responsabilidade está restrita 
à 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 
e dos ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações 
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores 
da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos 
limites de retenção. 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 e dos ativos de 
resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações financeiras e 
dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da 
necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos 
limites de retenção 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 Vida e Previdência 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, exceto aquelas referentes ao 
seguro DPVAT, no montante de R$ 48.718 mil que não foi objeto de 
nossos exames, e os ativos de resseguro e retrocessão registrados nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, 
da solvência e dos limites de retenção acima referidos da Porto Seguro 
Vida e Previdência 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 
Anexo I
Demonstrativos do Parecer Atuarial
1. Demonstrativo dos limites de retenção 
 (Ramos SUSEP) 31/12/2014 31/12/2013
167, 553, 745................................................... 86 125
588, 589........................................................... 3.446 4.994
991, 992, 994, 1329, 1381, 1383, 1386, 1387, 
 1390, 1391, 1392 ........................................... 3.446 6.588

BRÁULIO FELICÍSSIMO DE MELO - Atuário - MIBA nº 1588 CELSO DAMADI - Contador - CRC 1SP 197919/O-2
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas da
Porto Seguro Vida e Previdência S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações financeiras da Porto Seguro Vida e 
Previdência 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 Vida e Previdência 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
Francisco Antonio Maldonado Sant’Anna
Contador
CRC nº 1 SP 120424/O-8 

Cyklop do Brasil Embalagens S.A.
CNPJ/MF nº 56.993.512/0001-50 – NIRE 35.300.036.468

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2014
1. Data, Hora e Local: Aos 31/12/2014, às 8 horas, realizou-se, na sede da sociedade, a Assembleia Geral Extra-
ordinária de Acionistas. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, com fulcro no § 4º, do artigo 124, 
da Lei 6.404/76, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos acionistas. 3. Mesa Diretora da Assembleia: 
Presidente e Secretário da Assembleia, Srs. Paulo Aurélio Donatti e Gerd Pudell, respectivamente. 4. Lavratura 
da Ata: Aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, como possibilita a Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 5. 
Ordem do Dia: a) Alteração do objeto da sociedade, incluindo atividades relativas à tinta de impressão; b) Incluir 
o § Único ao artigo 2º do Estatuto Social, para constar as fi liais existentes; c) Alteração do quadro de diretores da 
sociedade, tanto no número de componentes quanto em suas designações e competências, acarretando na modi-
fi cação dos artigos 9º, e do 12 ao 15, do Estatuto Social, com a adequação da enumeração dos artigos do estatuto 
decorrentes desse item; d) Alteração do atual artigo 16 do Estatuto Social que trata da representação da socie-
dade; e) Alteração do atual artigo 27 do Estatuto Social que trata da remuneração dos Membros do Conselho 
Consultivo; f) Aceitação da renúncia do Atual Diretor Presidente com nomeação de seu substituto; g) Eleição de 
novo Diretor sem designação especial; h) Ratifi cação da Atual Composição da Diretoria; i) Desligamento de Mem-
bro do Conselho Consultivo; e j) Consolidação do Estatuto Social. 6. Deliberações: a) Ficou aprovada a inclusão 
das atividades de fabrico, importação, exportação e comércio de tintas de impressão no objeto da sociedade. b) 
Aprovada a inclusão do § Único ao artigo 2º do estatuto social, para constar as atuais fi liais da Companhia locali-
zadas no Recife-PE e Estância Velha-RS. c) Ficou aprovado o novo texto do artigo 9º do estatuto social, que passa 
a ter a seguinte redação: “Artigo 9º. A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 5 membros 
sendo: 1 Diretor Presidente, 1 Diretor Comercial, 1 Diretor Administrativo Financeiro e 2 Diretores sem designação 
especial”. Dada a alteração no número de componentes e suas designações, foram suprimidas, ratifi cadas ou 
descritas as competências de cada uma delas fi cando aprovado o texto que consta dos artigos 12 ao artigo 15 do 
estatuto consolidado anexo, que faz parte integrante desta ata. Ato contínuo foi aprovada a adequação da enume-
ração dos artigos do estatuto, decorrente desse item. d) Foi aprovada a alteração do caput do atual Artigo 16 do 
estatuto social, que vigorará com a redação a seguir, com a sua renumeração: “Artigo 17. Em quaisquer documen-
tos ou papéis que impliquem em responsabilidade ou ônus para a Sociedade, inclusive os relativos a contratos de 
empréstimos, contratos de cambio, contratos de derivativos, constituição de garantias, aceite de duplicatas e outros 
títulos, a emissão de cheques, de ordens de pagamento, saques e endossos que não se destinem a simples depó-
sito ou cobrança, deverão constar as assinaturas conjuntas de 02 Diretores, ou de um Diretor e 01 Procurador 
constituído pela Diretoria”. e) Objetivando adequar as datas de vigência e valores das remunerações dos Membros 
do Conselho Consultivo, foi aprovado que a fi xação da remuneração seja desvinculada da data da Assembleia que 
os elegeu. O novo texto aprovado do atual Artigo 27 do estatuto social passa a ter a seguinte redação, sendo a 
renumeração: “Artigo 28. Os membros do Conselho Consultivo terão a remuneração que lhes for fi xada em Assem-
bleia Geral”. f) Foi aceita a carta renúncia, apresentada nesta data, do Sr. Paulo Aurélio Donatti, ao cargo de 
Diretor Presidente, a quem foram designados votos de louvor a seus méritos pessoais e serviços prestados à 
Sociedade, tendo sido nomeado para ocupar seu cargo o Sr. Gláucio José Ferreira, que deixa de ocupar o cargo 
de Diretor Comercial. Dito cargo permanecerá vago até a nomeação de seu novo ocupante. A posse do Sr. Gláucio 
José Ferreira no novo cargo será no dia 02/01/2015 com mandato até o dia 30/04/2015, data que coincide com o 
término do atual mandato de 3 anos da Diretoria. A declaração de desimpedimento legal assinada encontra-se 
arquivada na sede da Sociedade. g) Foi nomeado Diretor sem Designação Especial, o Sr. Gerd Pudell, portador 
do RG nº 4.397.462-4 SSP/SP e do CPF/MF nº 231.116.318.34, residente e domiciliado em Santos, SP, com posse 
no dia 02/01/2015 e mandato coincidente com os demais membros da Diretoria, até 30/04/2015. Quanto ao seu 
honorário fi cou decidido que, uma vez que já é funcionário da Sociedade, continuará a receber seus vencimentos 
sob regime da legislação trabalhista. A declaração de desimpedimento legal assinada encontra-se arquivada na 
sede da Sociedade. h) Ratifi ca-se a composição da Diretoria, doravante formada por: Gláucio José Ferreira, 
Diretor Presidente, Márcio Ruas e Gerd Pudell, ambos como Diretores Sem Designações Específi cas. i) Foi 
aprovado o desligamento do Sr. Jean-Charles Bernard Marie Poilleux do quadro do Conselho Consultivo, perma-
necendo atuantes os Srs. Gláucio José Ferreira e Paulo Aurélio Donatti, eleitos em 30/04/2012. j) Foi aprovada 
a consolidação do Estatuto Social, que se encontra no Anexo I dessa ata, dela fazendo parte integrante. 7. Encer-
ramento: Em seguida, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como não houve, 
dos presentes qualquer manifestação nesse sentido, deu por encerrados os trabalhos, quando foi lavrada a pre-
sente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Paulo Aurélio Donatti – Presi-
dente; Gerd Pudell – Secretário. Acionistas: Cyklop International A. G. por procuração Paulo Aurélio Donatti e 
Paulo Aurélio Donatti. A presente é cópia fi el da Ata original lavrada em livro próprio. Assinaturas: Paulo Aurélio 
Donatti – Presidente; Gerd Pudell – Secretário. Anexo I – Estatuto Social. Capítulo I – Da Denominação, Sede, 
Objeto Social e Duração. Artigo 1º. A Sociedade anônima é denominada Cyklop do Brasil Embalagens S.A. e 
reger-se-á pelo presente estatuto, e, nos casos omissos, pelas disposições legais a ela aplicáveis. Artigo 2º. A 
Sociedade tem sede e foro na cidade de Diadema, Estado de São Paulo, na Rua Alto Paraná, nº 131, CEP 09687-
050, podendo a Diretoria, a qualquer tempo, criar e extinguir agências, fi liais, sucursais, depósitos, escritórios de 
representação e demais estabelecimentos similares ou congêneres em qualquer parte do território nacional ou no 
exterior. § Único: A sociedade possui duas fi lais: a) fi lial estabelecida na Rua Alda de Andrade, nº 300, Bairro da 
Imbiribeira, Recife-PE, CNPJ nº 56.993.512/0009-08 e NIRE 26.900.662.486; b) Filial estabelecida na Rua Siqueira 
Campos, nº 95, Bairro das Rosas, Estancia Velha-RS, CNPJ nº 56.993.512/0008-27 e NIRE 43.901.445.521. 
Artigo 3º. Constitui objeto da Sociedade: a) indústria e comércio, bem como a importação, exportação e represen-
tação, por conta própria ou de terceiros, de produtos e materiais destinados à arqueação e fechamento de volumes; 
b) fabrico e comercialização de embalagens e produtos autoadesivos à base de fi lme “PVC”, polipropileno, celofane 
ou outros fi lmes a base de celulose ou sintéticos; papéis gomados tipo kraft; fi tas plásticas; e ainda o exercício de 
quaisquer outras de atividades afi ns; c) fabrico, importação e comércio de tintas de impressão; d) importação, 
fabrico e comercialização de máquinas e aparelhos para aplicações dos produtos mencionados nas letras “a” e “b” 
acima, bem como, prestação de serviços de natureza técnica em máquinas e aparelhos; e) aluguel de máquinas e 
equipamentos comerciais e industriais não especifi cados, sem operador; f) participação a qualquer título em outras 
sociedades, empresárias ou não, nacionais ou estrangeiras. Artigo 4º. A Sociedade durará por tempo indetermi-
nado. Capítulo II – Do Capital Social e das Ações. Artigo 5º. O Capital Social, totalmente subscrito e integrali-
zado, é de R$ 12.084.310, 56, dividido em 600.370.000 ações ordinárias sem valor nominal. Artigo 6º. As ações, 
indivisíveis em relação à Sociedade, terão obrigatoriamente a forma nominativa. § Único: Enquanto não se emiti-
rem títulos que, em caráter defi nitivo, representem as ações, a propriedade dessas se comprovará por meio de 
cautelas. Essas ou aqueles poderão ser singulares ou múltiplos, e, além de preencherem os requisitos legais, 
deverão conter as assinaturas de pelo menos dois diretores. Artigo 7º. Cada ação ordinária nominativa dará direito 
a um voto nas deliberações da assembleia geral. Artigo 8º. No caso de aumento de capital, será assegurado aos 
acionistas o direito de preferência para a subscrição de ações, na proporção das que cada um possuir, direito esse 
que exercerão dentro do prazo de 30 dias, a contar da data da assembleia que tiver aprovado o aumento. § Único: 
O acionista poderá ceder, em favor de outro acionista, o direito de preferência de que trata esse artigo. Capítulo III 
– Da Administração. Artigo 9º. A sociedade será administrada por uma diretoria composta de 5 membros, sendo 
1 Diretor Presidente, 1 Diretor Comercial, 1 Diretor Administrativo Financeiro e 2 Diretores sem Designação Espe-
cial. Artigo 10. Os diretores, acionistas ou não, residentes no País, serão eleitos designadamente pela assembleia 
geral, para um mandato de 3 anos, permitida a reeleição. § Único: O mandato da diretoria conta-se da data de sua 
eleição, mas, deverão os diretores permanecer nos respectivos cargos até a posse de seus substitutos. Artigo 11. 
Constitui dever da diretoria, assegurar o funcionamento normal da sociedade, para o que poderá: a) realizar os atos 
e operações relacionadas com o objeto social; b) traçar planos ou programas que visem orientar todos os setores 
da sociedade; c) deliberar acerca da criação e extinção de agencias, fi liais, sucursais, depósitos e estabelecimen-
tos congêneres; d) decidir quanto à nomeação de gerentes e funcionários, fi xando-lhes as atribuições e vencimen-
tos; e) zelar pelo cumprimento das deliberações tomadas nas assembleias gerais e nas suas próprias reuniões; f) 
propor à assembleia geral a porcentagem que, como dividendo, deverá ser distribuída a cada ação; g) expedir e 
aprovar regimentos internos, regulamentos e outras providências da mesma natureza; h) resolver acerca de qual-
quer matéria que não seja da competência exclusiva da assembleia geral, nem específi ca de determinado diretor. 
Artigo 12. Compete ao Diretor Presidente: a) representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; 

b) executar as resoluções da diretoria; c) convocar as assembleias gerais e as reuniões da diretoria, presidindo aos 
respectivos trabalhos; d) efetivar as nomeações de gerentes e funcionários de conformidade com o que for decidido 
pela diretoria; e) fi rmar contratos e escrituras, outorgar procurações e assumir encargos e obrigações em nome da 
sociedade; f) alienar, hipotecar e gravar, por qualquer forma, bens imóveis, mediante prévia autorização da assem-
bleia geral; g) distribuir, entre os diretores, as funções de administração da sociedade; h) ser o coordenador das 
atividades dos demais diretores, de forma a obter um trabalho homogêneo e efi ciente. Artigo 13. Compete ao 
Diretor Comercial: a) cooperar com a diretoria no desempenho das atribuições que a esta competir; b) dirigir o setor 
comercial da sociedade; c) estabelecer plano plurianual de vendas, d) participar na formulação da política de pre-
ços, e) aprovar o planejamento, métodos e procedimento de vendas, f) substituir outros diretores, a pedido do 
Diretor Presidente, em ausências temporárias destes. Artigo 14. Compete ao Diretor Administrativo Financeiro: a) 
Dirigir e coordenar as atividades de tesouraria, contábeis e fi scais da Sociedade; b) Dirigir e coordenar a adminis-
tração de todos os bens da Sociedade, incluindo, mas não limitados aos ativos e seus seguros, c) formular e 
implementar normas de controle para as áreas de sua atuação, d) preparar os orçamentos plurianuais, estabele-
cendo controles e relatórios gerenciais para os administradores e acionista, de forma a acompanhar claramente os 
resultados alcançados versus planejados e e) substituir outros diretores, a pedido do Diretor Presidente, em ausên-
cias temporárias destes. Artigo 15. Compete ao Diretor sem designação especial: a) cooperar com a Diretoria no 
desempenho das atribuições que lhe forem atribuídas, b) Dirigir e coordenar as atividades das áreas fabris ou 
administrativas que lhe forem designadas pelo Diretor Presidente e c) substituir outros diretores, a pedido do Dire-
tor Presidente, em ausências temporárias destes. Artigo 16. Independentemente das atribuições fi xadas aos Dire-
tores, poderá a diretoria discrimina-las mais minuciosamente, seja em regulamento adrede, seja por meio de 
decisões que resolvam acerca dos casos omissos, inclusive no tocante ao regime de comparecimento ou presença 
de determinados diretores. § Único: Os atos enumerados nos artigos anteriores são considerados meramente 
enunciativos e nunca limitativos, porquanto a Diretoria possui os mais amplos poderes para a administração de 
todos os assuntos sociais, sem reserva alguma, sendo de sua competência tudo quanto não for vetado por Lei ou 
não contrariar o presente Estatuto. Artigo 17. Em quaisquer documentos ou papéis que impliquem em responsa-
bilidade ou ônus para a Sociedade, inclusive os relativos à contratos de empréstimos, contratos de câmbio, contra-
tos de derivativos, constituição de garantias, aceite de duplicatas e outros títulos, a emissão de cheques, ordens 
de pagamento, saques e endossos que não se destinem a simples depósito ou cobrança, deverão constar as 
assinaturas conjuntas de 02 Diretores, ou 01 Diretor e 01 Procurador constituído pela Diretoria. § 1º: Todos os 
documentos relativos aos atos de vender, alienar, hipotecar e gravar por qualquer forma, bens móveis e imóveis, 
serão assinados por 02 Diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente. § 2º: Os papéis e documentos 
rotineiros, inclusive as correspondências com os bancos, que constituem atos ordinários de gestão, serão assina-
dos, isoladamente, por qualquer Diretor ou Procurador. § 3º: No caso de assinatura por procurador, as procura-
ções, que serão sempre outorgadas em nome da Sociedade, especifi carão os poderes conferidos e o período de 
validade, que, no caso daquelas para fi ns judiciais, poderá ser por prazo indeterminado. § 4º: Para constituir pro-
curador em nome da Sociedade serão obrigatórias as assinaturas de 02 Diretores em conjunto, sendo um deles o 
Diretor Presidente. Artigo 18. A Diretoria reunir-se-á quando necessário e sempre que o exigirem os interesses da 
sociedade. As reuniões serão convocadas e presididas pelo Diretor Presidente, e na sua ausência, por qualquer 
Diretor. Para validamente se instalar a reunião, e deliberar a diretoria, é necessária a presença de, pelo menos, dois 
Diretores. § Único: As deliberações da diretoria constarão de ata lavrada em livro próprio, e serão tomadas por 
maioria de 2/3 de votos, cabendo ao presidente da reunião o voto de desempate. Artigo 19. No caso de morte, 
renúncia ou impedimento defi nitivo de qualquer Diretor, será indicado pelo Conselho Consultivo o substituto, que 
exercerá o mandato a fi ndar-se com os demais diretores. Artigo 20. A remuneração dos diretores consistirá no 
pagamento mensal de determinada quantia, a cada um deles, fi xada previamente, de forma global ou individual, 
pela assembleia geral que os eleger. § Único: Além da remuneração fi xa mensal a que se refere este artigo, a 
assembleia geral, por ocasião da aprovação das contas, poderá atribuir, a qualquer diretor, ou a todos eles, gratifi -
cação que julgar conveniente, podendo essa consistir em determinada quantia ou numa porcentagem sobre os 
lucros líquidos apurados, observado o disposto no artigo 152, §s 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. Capítulo IV – Do 
Conselho Fiscal. Artigo 21. O Conselho Fiscal, ao qual competirão as atribuições e poderes que a lei lhe confere, 
será composto de 6 membros, sendo 3 efetivos e 3 suplentes, acionistas ou não, todos residentes no País, eleitos 
pela assembleia geral, e seu funcionamento obedecerá ao disposto nos artigos 22 a 24 a seguir. Artigo 22. O 
Conselho Fiscal somente será instalado, em cada exercício, a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 
um décimo das ações com direito a voto, ou cinco por cento das ações sem direito de voto, e cada período de seu 
funcionamento terminará na primeira assembleia geral ordinária após a sua instalação. Artigo 23. Aos fi scais 
suplentes competirá, na ordem em que tiverem sido eleitos, a substituição dos efetivos, nos impedimentos desses. 
Artigo 24. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, quando em exercício, será fi xada pela assembleia 
geral que os eleger, observadas as disposições legais. Capítulo V – Do Conselho Consultivo. Artigo 25. A Dire-
toria poderá ser assistida por um Conselho Consultivo composto de 2 a 5 membros, sendo pelo menos um deles 
um Diretor da Sociedade, acionistas ou não, eleitos pela assembleia geral que, simultaneamente, eleger os direto-
res, para o respectivo mandato de três anos, permitida a reeleição. § Único: O Conselho Consultivo somente será 
instalado a pedido de acionistas que representem, no mínimo, um décimo das ações com direito a voto, ou cinco 
por cento das ações sem direito a voto. Artigo 26. Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre os negócios 
sociais em geral, orientando a Diretoria e proferindo, quando consultado, parecer escrito acerca de quaisquer 
assuntos de interesse da Sociedade, especialmente sobre modalidades de operações, contratos, propostas e 
forma de sua realização. Artigo 27. O Conselho Consultivo reunir-se-á quando necessário e, pelo menos uma vez 
cada semestre. As reuniões serão convocadas por qualquer de seus membros, servindo como presidente o conse-
lheiro que vier a ser especialmente designado. § Único: As deliberações do Conselho Consultivo constarão de ata 
lavrada em livro próprio e serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao presidente da reunião o voto de desem-
pate. Artigo 28 Os membros do Conselho Consultivo terão a remuneração que for fi xada em assembleia geral. 
Capítulo VI – Das Assembleias Gerais. Artigo 29. A assembleia geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 
quatros primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando o exigirem os 
interesses da sociedade. Artigo 30 As assembleias gerais serão convocadas por anúncios publicados na forma da 
Lei, dos quais deverão constar, ainda que sumariamente, a ordem do dia, bem como a data, hora e local da reunião. 
§ Único: Dispensar-se-á a publicação de anúncios de convocação para as assembleias gerais a que comparece-
rem todos os acionistas. Artigo 31. Na ausência temporária de qualquer Diretor, as assembleias gerais serão 
presididas por aclamação dentre os presentes, que em seguida designará o secretário dos trabalhos. Capítulo VII 
– Do Exercício Social e da Destinação dos Resultados. Artigo 32. O exercício social termina em 31 de dezem-
bro de cada ano. Artigo 33. No fi m de cada exercício, proceder-se-á ao levantamento do balanço patrimonial e 
demais demonstrações fi nanceiras, com observância das prescrições legais. § 1º: Do lucro líquido verifi cado, 
deduzir-se-ão: a) 5% para a constituição do fundo de reserva legal, até alcançar 20% do capital social; b) a porcen-
tagem que, por proposta da Diretoria, ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, a assembleia geral 
houver por bem fi xar, para a constituição de reservas para contingências. § 2º: Do saldo do lucro líquido, observado 
o disposto no § único do artigo 20 deste estatuto, 6%, pelo menos, serão distribuídos pela assembleia geral a título 
de dividendos. § 3º: A assembleia geral pode, no entanto, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao mínimo 
estabelecido no § 2º anterior, ou a retenção da totalidade do lucro disponível, desde que o faça com estrita obedi-
ência ao preceituado no § 3º do artigo 202 da Lei nº 6404/76. Artigo 34 O pagamento dos dividendos será efetuado 
pelo modo que a assembleia geral determinar, em cada exercício, respeitado o disposto no § 3º, do artigo 205 da 
Lei nº 6404/76. Artigo 35. Os dividendos não reclamados dentro de três anos, a contar da publicação ou recebi-
mento dos respectivos avisos de pagamento, prescreverão em favor da sociedade. Capítulo VIII – Das Disposi-
ções Gerais e Transitórias. Artigo 36. A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo 
à Assembleia Geral determinar a forma de liquidação, a nomeação do Liquidante e do Conselho Fiscal, se for o 
caso, que deverá funcionar nesse período. Artigo 37. Os casos omissos e não previstos neste estatuto serão 
regulados pela Lei nº 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais ou legislações aplicáveis à espécie. Assi-
naturas: Paulo Aurélio Donatti – Presidente AGE de 31/12/2014; Gerd Pudell – Secretário da AGE de 31/12/2014. 
JUCESP – Certifi co o registro sob o nº 86.208/15-9 em 23/02/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.
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