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De acordo com os dispositivos legais e estatutários, apresentamos as 
demonstrações $nanceiras da empresa HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) 
S.A. relativas ao exercício $ndo em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do 
relatório dos auditores independentes.
Mercado de Capitalização: A& condições socioeconômicas observadas nos 
+'()*,& anos no Brasil têm propiciado um crescimento de negócios considerável 
em empresas de capitalização que usam como meio de comercialização de seus 
produtos o Sistema Bancário (modelo Bancassurance que representa 84% das 
receitas de Capitalização em 2015) (fonte: SUSEP contemplando o período de 
janeiro a outubro). A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. tem adotado a 
estratégia global de foco de vendas voltado para clientes correntistas do Banco 
HSBC, minimizando os riscos e buscando prover ao cliente soluções mais 
adequadas em termos de proteção e gestão de riqueza. Dessa forma, se mostra 
alinhado a uma forte tendência do mercado brasileiro.
Estratégia de Negócios: A -,.)/020/ (/* 3,4 ,56/()7, 2 .,*/4.)2')829:, /
20*)a)&(429:, de títulos de capitalização, atendendo aos clientes dos segmentos 
individual e empresarial. A comercialização de seus produtos se dá por meio das 
agências bancárias e seus vários canais de relacionamento com o cliente como 
Internet Banking, Mobile e Phone Centre. O Grupo HSBC direciona seus esforços a 
uma estratégia de Proteção de Riqueza/ Patrimônio. Nesse contexto, os produtos 
de capitalização representam produtos de educação $nanceira, que propiciarão aos 
clientes a possibilidade de acumularem recursos enquanto concorrem a prêmios 
através de sorteios periódicos. Analisar e reforçar o entendimento das necessidades 
dos clientes, observando sua propensão a consumir produtos de educação 
$nanceira com sorteios.
Resultado e Patrimônio Líquido: O 4/&;'(20, 0, /</4.=.), >a0, /* ?@ 0/
0/8/*54o de 2015 foi de R$ 37 milhões, o que gerou um lucro por lote de mil ações 
de R$ 12,08 e uma rentabilidade de 24,6%, calculada sobre o Patrimônio líquido 
médio. O patrimônio líquido da Sociedade em 31 de dezembro de 2015 era de 
R$ 152,8 milhões e o valor patrimonial das ações alcançou R$ 49,9 por lote de 
mil ações.
Provisões técnicas: F,42* oferecidas à Superintendência de Seguros Privados - 
-B-CD, em cobertura das provisões técnicas, aplicações em quotas de fundos de 
investimentos no montante de R$ 1.052 milhões, havendo excesso de cobertura de 
R$ 145 milhões.
Capital social: O .23)(2' &,.)2' /* ?@ 0/ 0/8/*54, 0/ EG@I /42 0/ JK @@I *)'LM/&N
4/34/&/a(20, 3,4 ?rGP?r@QTrPUP 29M/& ,40)aV4)2&N /&.4)(;42)& / &/* 72',4 a,*)a2'r
Recursos Humanos: A -,.)/020/ .,a(272 .,* ;* W;204, 0/ U X;a.),aV4),& /*
?@ 0/ 0/8/*54o de 2015.
Três linhas de defesa: O Y-Z[ 20,(2 ;*2 \/&(:, 0/ 4)&.,& / /&(4;(;42 0/ .,a(4,'/
)a(/4no chamado de “três linhas de defesa” para assegurar que alcancemos os 
nossos $ns comerciais enquanto atendemos os requisitos regulatórios e legais. É 
uma parte fundamental da nossa estrutura de gerenciamento de risco operacional.
Primeira linha de defesa: A 34)*/)42 ')aL2 0/ 0/X/&2 )a.';) 34/0,*)a2a(/*/a(/ ,
\/4enciamento das áreas de negócios, tecnologia e operações, as quais são 
responsáveis pelas atividades, pelos processos e pelos controles realizados 
diariamente. Essa linha de defesa deve garantir que todos os principais riscos aos 
quais estão expostas as suas atividades e operações sejam identi$cados, mitigados 
e monitorados por um ambiente de controle apropriado.
Segunda linha de defesa: A &/\;a02 ')aL2 0/ 0/X/&2 )a.';) 34/0,*)a2a(/*/a(/
2& áreas de suporte, cujo papel é garantir que a declaração de apetite de risco 
do HSBC seja devidamente observada. Estas áreas de suporte são responsáveis 

para identi$car e mensurar os riscos que estão sendo aceitos pelas respectivas 

de apetite de risco, por meio de indicadores chave e de programas de supervisão de 
segurança comparados com o apetite de risco de tolerância de$nidos. As áreas de 
suporte também devem manter e monitorar controles pelos quais sejam diretamente 
responsáveis.
Terceira linha de defesa: A 2;0)(,4)2 )a(/4a2 X,4a/./ ;*2 \242a()2 )a0/3/a0/a(/ .,*
4/'29:, ] /X/()7)020/ 0, 0/&/aL,N 0/ )*3'/*/a(29:, / 02 )a(/\429:, 02& /&(4;(;42&
de gerenciamento de risco, assim como em relação aos controles exercidos pela 
primeira linha e à supervisão de controle realizada pela segunda linha. A cobertura 
da auditoria é implementada por meio de uma combinação de auditorias de 
governança, de amostragens de avaliação das estruturas de controle, de auditorias 

(t3).2& dos principais riscos, tanto existentes quanto emergente, e de auditorias de 
projetos para avaliar as iniciativas das principais mudanças.
Padrões globais: Temos o compromisso de desenvolver padrões globais moldados 
pelos mais altos ou mais e$cazes padrões de compliance contra crimes $nanceiros 
disponíveis nas jurisdições onde o HSBC opera e implantá-los consistentemente 
em escala global. Por de$nição, o impacto dos padrões globais abrange toda a 
organização, e os principais meios pelos quais aplicamos consistentemente elevados 
padrões se dá através da aplicação universal dos Valores do HSBC, sistemas de 
governança robustos e dos comportamentos, desempenho e reconhecimento de 
todos os nossos colaboradores na gestão de relacionamentos de alta qualidade 
com nossos clientes. Nossos Valores, a boa governança e o compromisso de 
operar de forma sustentável orientam a forma como administramos o nosso 
negócio e nos ajudam a criar valor para os nossos stakeholders. Em linha com a 
nossa ambição de ser reconhecido como o principal banco internacional do mundo, 
temos a aspiração de de$nir o padrão da indústria com relação à conhecer nossos 
clientes e detectar, impedir e proteger contra crimes $nanceiros. Como os mercados 
internacionais tendem a se tornar mais interligados, complexos e como ameaças 
ao sistema $nanceiro global tendem a crescer, estamos fortalecendo ainda mais as 
políticas e práticas que regem a forma como fazemos negócios e com quem. Nós 
valorizamos muito a nossa reputação. O nosso sucesso ao longo dos anos se deve, 
em grande parte, à nossa reputação de con$abilidade e integridade. Em áreas onde 
temos $cado aquém nos últimos anos - na aplicação dos nossos padrões e em 
nossa capacidade de identi$car e assim evitar o uso indevido e abuso do sistema 
$nanceiro através de nossas redes - tomamos ações imediatas para fortalecer 
nossos processos de governança e nos comprometemos a adotar e aplicar os mais 
elevados ou mais e$cazes padrões de compliance contra crimes $nanceiros em 
todo o HSBC. Continuamos a reforçar o status e a importância de compliance e 
aderência aos nossos padrões globais através da construção de fortes controles 
internos, desenvolvendo capacidades de classe mundial através da comunicação, 
treinamento e programas de garantia para termos certeza que os funcionários 
entendam e possam assumir suas responsabilidades, e redesenhar elementos 
fundamentais de como nós avaliamos e recompensamos os executivos seniores. 

sempre aplicamos os Valores do HSBC.
Acordo de Ação Penal Diferido (DPA): Em Outubro de 2010, o HSBC Bank USA 
acatou uma ordem de cessação imposta pelo OCC e o controlador indireto da 
Companhia, a HNAH, acatou uma ordem de cessação imposta pelo Conselho do 
Banco Central Americano (Federal Reserve Board) (as ‘Ordens’). Essas Ordens 
exigiram melhorias com o estabelecimento de um programa efetivo de gestão 
de risco de compliance nos negócios americanos do HSBC, incluindo vários 
assuntos relacionados à compliance com a Lei de Sigilo Bancário (Bank Secrecy 
Act) (‘BSA’), e o combate à lavagem de dinheiro (‘AML’). Ações e medidas vêm 
sendo implementadas para endereçar as exigências das Ordens. Em Dezembro 
de 2012, a HSBC Holdings, HSBC North America Holdings (‘HNAH’) e HSBC 
Bank USA (‘HBUS’) celebraram acordos de ajuste de conduta com agências 
governamentais dos Estados Unidos e Reino Unido com relação ao uso de políticas 
inadequadas de compliance utilizadas no combate à lavagem de dinheiro (‘AML’), 
ao descumprimento de normas previstas na Lei de Sigilo Bancário (Bank Secrecy 
Act) (‘BSA’), e ao desrespeito de normas de combate à lavagem de dinheiro e crimes 
$nanceiros (Sanctions Law). Dentre os acordos celebrados, o HSBC Holdings e o 
HSBC Bank USA celebraram um acordo de diferimento de ajuizamento de Ação 
Penal (o ‘US DPA’) pelo prazo de cinco anos com o Departamento de Justiça dos 
Estados Unidos e com as Promotorias das Corte Distritais dos Estados Unidos 
do Distrito Leste de Nova Iorque e do Distrito Norte da Virgínia Ocidental (o ‘US 
DPA’). O HSBC Holdings celebrou um Acordo de diferimento de ajuizamento de 
Ação Penal pelo prazo de dois anos com a Promotoria do Condado de Nova Iorque 
(‘DANY’), e o HSBC Holdings acatou uma ordem de cessação imposta e também 
o HSBC Holdings e HNAH acataram a aplicação de uma multa pecuniária pelo 
Conselho do Banco Central (Federal Reserve Board) (‘FRB’). Adicionalmente, o 
HSBC Bank USA acatou a aplicação de uma multa pecuniária pelo FinCen e uma 
multa pecuniária separada com o OCC. O HSBC Holdings também celebrou um 
acordo com o Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros (‘OFAC’) com 
relação a transações históricas envolvendo partes sujeitas a sanções da OFAC 
e um termo de responsabilidade com a Autoridade de Serviços Financeiros do 

Reino Unido (UK Financial Services Authority^ 3242 .;*34)4 .,* ./4(2& ,54)\29M/&
futuras relacionadas à lavagem de dinheiro e sanções. Por força destes acordos, o 
HSBC Holdings e o HSBC Bank USA realizaram pagamentos totalizando US$1,9 
bilhões a autoridades americanas e continuam a cumprir com suas obrigações 
correntes. Em 1º de Julho de 2013, a Corte Distrital do Distrito Leste de Nova Iorque 
aprovou o US DPA, retendo autoridade para monitorar a sua implementação. Os 
acordos com o DOJ, o FCA, e o FRB, determinaram a designação de um “monitor 
independente” que terá como principal função avaliar o progresso do Grupo HSBC 
no cumprimento de suas obrigações previstas nestes acordos. O HSBC Holdings 
cumpriu com todas as exigências do DANY DPA, as quais expiraram após o $nal 
do período de dois anos em Dezembro de 2014. Se o HSBC Holdings e o HSBC 
Bank USA cumprirem com todas as exigências do US DPA, as ações movidas pelo 
DOJ contra essas entidades serão arquivadas ao $nal do período de cinco anos 
do acordo. Por outro lado, o DOJ poderá processar o HSBC Holdings e o HSBC 
Bank USA em relação às matérias que são objeto do US DPA se o HSBC Holdings 
e o HSBC Bank USA violarem os termos do US DPA. O HSBC Bank USA também 
celebrou um compromisso de cessação de conduta com o OCC requerendo a 
correção das circunstâncias e condições mencionadas no relatório de investigação 
desta autoridade impondo certas restrições sobre o HBUS na aquisição direta ou 
indireta de controle de, ou participação em, qualquer subsidiária $nanceira nova, ou 
na inclusão de novas atividades em suas subsidiárias $nanceiras existentes, sendo 
necessário obter para tal a aprovação prévia da OCC. O HBUS ainda celebrou 
um acordo com a OCC no qual a entidade se compromete a adotar um programa 
0/ compliance *2)& />.)/a(/r O& 2.,40,& .,* 2;(,4)020/& 0,& C&(20,& Ba)0,&
e do Reino Unido não impedem a proposta propositura de ações por parte de 
entidades privadas arguindo ou questionando, entre outras coisas, as políticas de 
c_`bdefgch 0, i4;3, Y-Z[ / , .;*34)*/a(, 3,4 324(/ 0, i4;3, 02& 3,'=().2& /
normas de combate à lavagem de dinheiro, cumprimento das leis de sigilo bancário 
aplicáveis, e demais sanções desta natureza mesmo que não estejam previstos 
expressamente nos acordos. Em Maio de 2014, um acionista do HSBC Holdings 
(“Autor”) propôs ação subsidiária em nome do HSBC Holdings, HSBC Bank USA, 
HNAH e HSBC USA Inc. (“Grupo HSBC”) em face de então atuais e ex-diretores e 
executivos (“Réus”) das referidas empresas perante a Suprema Corte do Estado 
de Nova Iorque. O Autor alega que os indivíduos Réus violaram os seus deveres 
$duciários perante o Grupo HSBC e causaram a perda de ativos corporativos por 
supostamente permitir e/ou causar a conduta subjacente ao DPA norte-americano. 
O Autor emendou a inicial em Fevereiro de 2015. Em Março de 2015, o Grupo HSBC 
apresentou pedido de extinção do processo e os Réus, após devidamente citados, 
apresentaram contestação. O pedido de extinção foi saneado em Maio de 2015 e 
os depoimentos das partes ouvidos em Agosto de 2015. Em Novembro de 2015, 
a Suprema Corte do Estado de Nova Iorque deferiu o pedido de extinção da ação. 
O Autor pode recorrer da decisão. Em Julho de 2014, um grupo de investidores 
em ações ordinárias do HSBC e ADSs (sigla de American Depositary Shares), 
adquiridas entre Julho de 2006 e Julho de 2012, propuseram ação indenizatória 
em face do HSBC Holdings e um ex-funcionário da empresa perante o Tribunal de 
Justiça de Ontario. Os autores buscam indenização material de aproximadamente 
CA$20bn. Alegam que os Réus violaram precedentes legais e a legislação estatuária 
ao incluírem declarações falsas em documentos divulgados pelo HSBC Holding 
e sua subsidiária, HSBC Bank Canada, com relação ao cumprimento da BSA, 
AML, sanções e outras leis. Em Novembro de 2014, foi proposta ação em nome 
de representantes de norte-americanos mortos ou feridos no Iraque entre Abril de 
2004 e Novembro de 2011 perante o Juízo Distrital Federal dos Estados Unidos 
do Distrito Leste de Nova Iorque. A ação foi proposta em face do HSBC Holdings, 
HSBC Bank plc, HSBC Bank USA e HSBC Bank Middle East, bem como outros 
bancos e a República Islâmica do Irã. Os Autores alegam que os Réus conspiraram 
para violar a Lei Antiterrorismo dos Estados Unidos, alterando e falsi$cando ordens 
de pagamento envolvendo o Irã, partes iranianas e bancos iranianos em transações 
processadas através dos Estados Unidos. Os autores emendaram a inicial em Abril 
de 2015. Os Réus apresentaram pedido de extinção do processo em Maio de 2015. 
O pedido foi saneado em Agosto de 2015 e atualmente pende julgamento. Com 
base nos fatos atualmente conhecidos, não é possível ao HSBC, neste momento, 
prever o resultado das mencionadas ações, incluindo a duração ou qualquer 
)*32.(, 3,&&=7/' &,54e o HSBC, que pode ser signi$cativo.
Agradecimentos: A\420/./*,& à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 
2,& 2.),a)&(2&N .')/a(/&N .,44etores e funcionários pelo apoio e colaboração.

Curitiba, 26 de fevereiro de 2016.
A Administração
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BALANÇOS PATRIMONIAIS

qsuvw Nota 31/12/2015 31/12/2014

qsuvw xuyculante 1.062.736 1.203.405

zu{|w}~v�� 3.711 3.371

[2)<2 e bancos   3.711 3.371

Aplicações 3a,c,d,4 1.052.210 1.193.681

�y��usw{ xw� w|�y����{ �� x�|us��u����w 3c 524 1.291

�~s��w{ � xyéditos a receber 6.291 5.062

�=(;',& e créditos a receber  3c 293 38

Créditos tributários e previdenciários  3c,5 5.998 5.022

Outros créditos  3c - 2

Ativo não circulante 28.964 11.838

q|�ux����{ 3a,c,d,4 - 20

�~s��w{ � xyéditos a receber 17.667 10.369

[4�0)(,& (4)5;(V4),& / 34/7)0/a.)V4),&  3c,5,14f 2.514 1.042

Depósitos judiciais e fiscais  3c,12a,c 15.031 9.221

Outros créditos  3c 122 106

Investimentos 6 11.297 1.444

D24().)329M/& societárias   7 -

Imóveis destinados à renda   11.281 1.435

Outros investimentos   9 9

Intangível - 5

�ws�� 1.091.700 1.215.243

��{{uvw  Nota 31/12/2015 31/12/2014

Passivo circulante   926.088 1.060.895

Contas a pagar   19.184 25.113

Obrigações a pagar   176 119

Impostos e encargos sociais a recolher   147 28

Encargos trabalhistas   193 110

Impostos e contribuições  9 16.906 22.424

Outras contas a pagar  10 1.762 2.432

Depósitos de terceiros  7 231 180

Provisões técnicas - Capitalização  3d,11 906.673 1.035.602

Provisão para resgates   903.173 1.032.711

Provisão para sorteios   1.995 2.891

Outras provisões   1.505 -

Passivo não circulante   12.751 6.363

Contas a pagar   4.838 352

Obrigações a pagar   42 42

Tributos diferidos  14f 4.512 -

Outras contas a pagar  10 284 310

Provisões técnicas - Capitalização  3d,11 289 323

Provisão para resgates   277 310

Provisão para sorteios   12 13

Outros débitos   7.624 5.688

Provisões judiciais  12a,b 7.624 5.688

Patrimônio líquido  13, 15d 152.861 147.985

Capital social   115.186 96.652

Reserva de capital   160 160

Reservas de reavaliação   2.872 -

Reservas de lucros   34.643 51.173

Total   1.091.700 1.215.243

  Nota 31/12/2015 31/12/2014

Receitas líquidas com títulos de capitalização   78.623 102.370

Arrecadação com títulos de capitalização   522.709 607.832

Variação da provisão para resgate  11 (444.086) (505.462)

Resultado com sorteios   (32.126) (34.708)

Custo de aquisição   (12.309) (7.821)

Outras receitas e despesas operacionais  14a 26.324 20.483

Outras receitas operacionais   26.812 21.497

Outras despesas operacionais   (488) (1.014)

Despesas administrativas  14b (9.513) (8.819)

Despesas com tributos  14c (5.443) (959)

Resultado "nanceiro   12.520 58.319

Receitas financeiras  14d 86.245 128.110

Despesas financeiras  14e (73.725) (69.791)

Resultado patrimonial   2.489 420

Receitas com imóveis de renda   3.110 437

Despesas com imóveis destinados à renda ou venda   (621) (17)

Resultado operacional   60.565 129.285

Ganhos ou perdas com ativos não correntes   3.349 (10)

Resultado antes dos impostos e participações   63.914 129.275

Imposto de renda  14f (15.633) (22.614)

Contribuição social  14f (11.241) (14.370)

Participações sobre o resultado   (27) (49)

Lucro líquido do exercício   37.013 92.242

Quantidade de ações do capital   3.063.148.696 2.598.612.223

Lucro líquido por lote de mil ações - R$   12,08 35,50

  31/12/2015 31/12/2014

Lucro líquido do exercício  37.013 92.242

Reserva de reavaliação  2.872 -

Realização de reserva de reavaliação  5.559 -

Imposto de renda  (2.687) -

Resultado abrangente do exercício  39.885 92.242

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

�������� �� �ÁGINA SEGUINTE
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 Capital social Aumento/Redução de  Reservas de  Lucros

  realizado capital em aprovação Capital Reavaliação Lucros acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2014  96.652 - 160 - 51.931 - 148.743
Reserva de lucros:
Dividendos pagos - Acionistas Majoritários  - - - - (66.976) (25.997) (92.973)
Dividendos pagos - Acionistas Minoritários  - - - - (19) (8) (27)
Resultado líquido do exercício  - - - - - 92.242 92.242
Proposta para distribuição do resultado:
Reservas estatutárias  - - - - 66.237 (66.237) -
Saldos em 31 de dezembro de 2014  96.652 - 160 - 51.173 - 147.985
Saldos em 1º de janeiro de 2015  96.652 - 160 - 51.173 - 147.985
Aumento de capital e reserva de lucros:
Incorporação - Processo SUSEP nº 15414.002988/2014-61  18.534 - - 3.391 5.877 482 28.284
Saldos em 1º de janeiro de 2015 115.186 - 160 3.391 57.050 482 176.269
��{�yv� �� yeavaliação
Realização  - - - (519) - 99 (420)
Reserva de lucros:
Dividendos pagos - Acionistas Majoritários  - - - - (36.699) - (36.699)
Dividendos pagos - Acionistas Minoritários  - - - - (13) - (13)
Resultado líquido do exercício - - - - - 37.013 37.013
�yw|w{s� |�y� �u{syu �u��w �w y�{��s��w¡
Reserva legal  - - - - 1.851 (1.851) -
Reservas estatutárias  - - - - 12.454 (12.454) -
Dividendos propostos - Acionistas Majoritários  - - - - - (23.280) (23.280)
Dividendos propostos - Acionistas Minoritários  - - - - - (9) (9)
Saldos em 31 de dezembro de 2015  115.186 - 160 2.872 34.643 - 152.861

  31/12/2015 31/12/2014

Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício  37.013 92.242
Ajustes para:
Depreciações e amortizações  465 17
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos  (1.472) (207)
Outros ajustes  32 -
Variação nas contas patrimoniais:
Ativos $nanceiros  156.301 114.659
Créditos com operações de capitalização  768 3.051
Créditos tributários e previdenciários  327 (3.960)
Depósitos judiciais e fiscais  (807) 362
Despesas antecipadas  8 166
Outros ativos  14 (18)
Impostos e contribuições  (3.379) (18.065)
Outras contas a pagar  (782) (289)
Depósitos de terceiros  51 (95)
Provisões técnicas - capitalização  (130.586) (77.859)
Provisões judiciais  254 (154)
Caixa Gerado nas Operações  58.206 109.850
Atividades de Investimento
Alienação de Ativo Intangível  15 -
Aquisição Imobilizado - Incorporação  510 -
Aquisiçao Investimentos - Incorporação  1.611 -
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento  2.135 -
Atividades de Financiamento
Dividendos e juros sobre o capital próprio  (60.000) (113.130)
Caixa Líquido Consumido nas 
 Atividades de Financiamento  (60.000) (113.130)
Aumento/(Redução) Líquido(a) de 
 Caixa e Equivalentes de Caixa  340 (3.280)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício  3.371 6.651
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício  3.711 3.371

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
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CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Em milhares de reaisNotas explicativas às demonstrações "nanceiras
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»¼ Contexto operacional: ½ ¾¿ÀÁ ÂÃÄÅÆÇÈ ÉÆ ÁÈÄÊËÈÌÊÍÈÎÏÐ ÑÀÅÈÇÊÌÒ ¿Ó½Ó Ô ÕÃÈ
¿ÐÖÊÆÉÈÉÆ com sede localizada na Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 805, 
Curitiba - Paraná, autorizada a comercializar títulos de capitalização nos termos da 
legislação vigente. A Sociedade integra o Grupo HSBC no Brasil e suas operações 
são conduzidas no contexto de um grupo de instituições que atua integradamente. 
Os produtos de capitalização da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. 
são ofertados em todo o território brasileiro através de uma rede de distribuição 
que compreende as unidades do HSBC no Brasil. Estes produtos atendem as 
necessidades de clientes dos segmentos de pessoa física e jurídica. A Sociedade é 
diretamente controlada (99,97%) pela HSBC Seguros (Brasil) S.A.

2. Principais políticas contábeis: ½Ç principais políticas contábeis utilizadas na 
ÄÅÆÄÈÅÈÎÏÐ ÉÈÇ ÉÆÃÐ×ÇËÅÈÎØÆÇ Ù×È×ÖÆÊÅÈÇ ÉÈ ¾¿ÀÁ ÂÃÄÅÆÇÈ ÉÆ ÁÈÄÊËÈÌÊÍÈÎÏÐ
(Brasil) S.A. estão demonstradas a seguir. Estas políticas foram aplicadas 
consistentemente para todos os períodos comparativos apresentados, exceto 
quando indicado o contrário. Ú¼»¼ q|yesentação das demonstrações "nanceiras
ÛÜ Declaração de conformidade: ½Ç demonstrações $nanceiras foram elaboradas 
ÆÃ consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 
as quais abrangem as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), 
os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) referendados pela SUSEP. Em 30 de julho de 
2015 foi publicada a Circular SUSEP nº 517, que dispõe sobre alterações das normas 
contábeis a serem observadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de 
capitalização, entidades abertas de previdência complementar e resseguradores 
locais, e substitui a Circular SUSEP nº 508 de 09 de janeiro de 2015, a partir da data 
de sua publicação. A Sociedade concluiu em sua avaliação que não há efeito da 
disposição daquela Circular em suas demonstrações $nanceiras. A emissão dessas 
demonstrações $nanceiras da Sociedade foi autorizada pela Administração em 25 de 
fevereiro de 2016. ÝÜ Base de mensuração: As demonstrações $nanceiras foram 
ÄÅÆÄÈÅÈÉÈÇ ÇÆÞÕÊ×ÉÐ ÐÇ ÄÅÊ×ÖßÄÊÐÇ ÉÈ ÖÐ×àÆ×ÎÏÐ ÉÐ ÖÕÇËÐ áÊÇËâÅÊÖÐã ÃÐÉÊÙÖÈÉÈ
pela avaliação a valor justo dos ativos $nanceiros classi$cados  nas categorias 
disponível para venda e avaliados ao valor justo através do resultado. As 
demonstrações $nanceiras, preparadas em conformidade com o CPC 26 (R1) - 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, adotaram a premissa de continuação 
dos negócios em curso normal da Sociedade. äÜ Uso de estimativas: A elaboração 
ÉÈÇ demonstrações $nanceiras requer que a Administração use de julgamento na 
determinação e no registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos 
signi$cativos sujeitos a essas estimativas e premissas envolvem, dentre outros, 
ajustes na provisão para riscos sobre créditos, imposto de renda e contribuição 
social diferidos, provisões técnicas e provisões para contingências. 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 Sociedade revisa essas estimativas e premissas periodicamente. 
Ú¼Ú¼ Resumo das principais políticas contábeis: ÛÜ Apuração do resultado: As 
ÅÆÖÆÊËÈÇ Æ ÉÆÇÄÆÇÈÇ åÐÅÈÃ ÅÆÖÐ×áÆÖÊÉÈÇ ÄÆÌÐ ÅÆÞÊÃÆ ÉÆ ÖÐÃÄÆËæ×ÖÊÈÓ ½Ç
contribuições, as despesas de comercialização e a constituição das provisões 
técnicas foram contabilizadas quando do recebimento das mensalidades dos títulos 
de capitalização. A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. efetuou estudo 
sobre a necessidade de diferir as receitas com carregamento e as despesas 
administrativas dos títulos de pagamento único (PU) e, devido a imaterialidade dos 
resultados apresentados, optou-se pelo não diferimento. ÝÜ Moeda funcional: Nas 
ÉÆÃÐ×ÇËÅÈÎØÆÇ $nanceiras os itens foram mensurados utilizando a moeda do 
ambiente econômico primário no qual a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) 
S.A. atua. As demonstrações $nanceiras estão apresentadas em Real (R$), que é a 
moeda funcional e de apresentação da Sociedade. äÜ Caixa e equivalentes de 
äÛçèÛé ÁÈÊêÈ e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos 
Ù×È×ÖÆÊÅos com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da 
contratação, e são sujeitos a um risco insigni$cante de alteração no valor, assim 
como são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. ëÜ Instrumentos 
ìíÛíäîçïðñé (i) Ativos !nanceiros não derivativos: ½ ¾¿ÀÁ ÂÃÄÅÆÇÈ ÉÆ
ÁÈÄÊËÈÌÊÍÈÎÏÐ (Brasil) S.A. reconhece os ativos $nanceiros (incluindo os ativos 
designados pelo valor justo por meio do resultado) inicialmente na data da 
negociação na qual a Sociedade se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento. A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. baixa 
um ativo $nanceiro quando os direitos contratuais aos Kuxos de caixa do ativo 
expiram, ou quando a Sociedade transfere os direitos ao recebimento dos Kuxos de 
caixa contratuais sobre um ativo $nanceiro em uma transação no qual 
essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo $nanceiro são 
transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Sociedade nos 
ativos $nanceiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual. �~s��w{ e 
v��wyes mobiliários registrados pelo valor justo por meio do resultado: òÃ ativo 
Ù×È×ÖÆÊÅo é classi$cado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classi$cado 
como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do 
reconhecimento inicial. Os ativos $nanceiros são designados pelo valor justo por 
meio do resultado se a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. gerencia tais 
investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos 
de acordo com a gestão de riscos. Os custos da transação, após o reconhecimento 
inicial, são reconhecidos no resultado conforme são incorridos. Ativos $nanceiros 
registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e 

ÃÕÉÈ×ÎÈÇ no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado. Títulos e 
valores mobiliários disponíveis para venda: Ativos $nanceiros disponíveis para 
venda são ativos $nanceiros não derivativos que são designados como disponíveis 
para venda ou não são classi$cados nas categorias “mantidos até o vencimento” ou 
“registrados pelo valor justo por meio do resultado”. Os investimentos da HSBC 
Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. em títulos patrimoniais e determinados títulos 
de dívida são classi$cados como ativos $nanceiros disponíveis para venda. Após o 
reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não 
sejam perdas por redução ao valor recuperável e diferenças de moedas estrangeiras 
sobre instrumentos de dívida disponíveis para venda, são reconhecidas em outros 
resultados abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio líquido. Quando um 
investimento é baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é 
transferido para o resultado. e. Propriedade para investimentos: Propriedade para 
investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel, para 
valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos 
negócios, utilização na produção ou fornecimento de produtos ou serviços ou para 
propósitos administrativos. A propriedade para investimento é mensurada pelo valor 
de custo. As parcelas dos imóveis destinados à renda, correspondentes às 
edi$cações, são depreciadas pelo método linear a taxas anuais de 2% a 4%, 
levando-se em conta a estimativa de vida útil-econômica dos bens obtida por meio 
de laudo técnico. f. Redução do valor recuperável: Ativos !nanceiros: Um ativo 
$nanceiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado 
anualmente, para apurar perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu 
valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu 
após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito 
negativo nos Kuxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma 
maneira con$ável, tais como: desvalorização signi$cativa e prolongada de 
instrumentos $nanceiros reconhecida publicamente pelo mercado, descontinuidade 
da operação da atividade em que a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. 
investiu, tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de 
recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para reKetir o julgamento 
da Administração quanto às premissas se as condições econômicas e de crédito 
atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as 
sugeridas pelas tendências históricas. Ativos não !nanceiros: Os valores contábeis 
dos ativos não $nanceiros, são revistos no mínimo anualmente para apurar se há 
indicação de perda no valor recuperável. No caso dos ativos intangíveis com vida útil 
inde$nida ou ativos intangíveis em desenvolvimento que ainda não estejam 
disponíveis para uso, o valor recuperável é estimado no mínimo anualmente. A 
redução do valor recuperável de ativos é determinada quando o valor contábil 
residual exceder o valor de recuperação, que será o maior valor entre o valor 
estimado na venda e o seu valor em uso, determinado pelo valor presente dos Kuxos 
de caixa futuros estimados em decorrência do uso do ativo ou unidade geradora de 
caixa. g. Provisões técnicas: A Provisão Matemática para Capitalização (PMC), 
Provisão para Resgates (PR), Provisão para Sorteios a Realizar (PSR), Provisão para 
Sorteios a Pagar (PSP) e Outras Provisões Técnicas (OPT) foram calculadas com 
base em notas técnicas atuariais aprovadas pela SUSEP, acrescidas dos encargos 
$nanceiros incorridos até a data do balanço. Não constatamos necessidade da 
constituição da Provisão para Despesas Administrativas (PDA) e Provisão 
Complementar de Sorteios (PCS). Não haverá critério futuro de constituição de 
Outras Provisões Técnicas (OPT), uma vez que a provisão foi incorporada da HSBC 
Capitalização (Brasil) S.A., a qual não apresentava mais títulos vigentes. Porém, a 
provisão foi constituída considerando a participação nos lucros até o ano de 2013, 
consistindo na distribuição de 50% (cinquenta por cento) do resultado antes dos 
impostos e participações da HSBC Capitalização (Brasil) S.A., entre os títulos 
vigentes e com esta garantia. O saldo total remanescente gerado por essa obrigação 
será atualizado mensalmente pela Taxa Referencial de Juros - TR desde a data de 
apuração do resultado até o efetivo pagamento. Como critério de baixa, serão 
considerados o efetivo pagamento ou a prescrição ao direito de recebimento. Os 
títulos de capitalização não resgatados, conforme previsto no Código Civil Brasileiro 
(Inciso I, do parágrafo 5º, do artigo 206), prescrevem após 5 (cinco) anos, sendo 
suas respectivas provisões apropriadas ao resultado. h. Provisões para passivos 
contingentes: Provisões são reconhecidas quando é provável que uma saída de 
benefícios econômicos seja requerida para liquidar uma obrigação legal ou 
presumida que tenha surgido como resultado de acontecimentos passados, e para 
a qual uma estimativa con$ável do montante da obrigação possa ser calculada. 
Passivos contingentes com avaliação de risco possível não são reconhecidos, 
porém são divulgados, a menos que a probabilidade do Kuxo de saída de recursos 
seja remota. i. Capital social: As ações são classi$cadas como patrimônio líquido 
quando não há obrigação contratual de transferir caixa ou outros ativos $nanceiros. 
Custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão dos instrumentos 
patrimoniais são demonstrados no patrimônio como uma redução dos rendimentos, 
líquido dos impostos. j. Receitas !nanceiras e despesas !nanceiras: As receitas 
$nanceiras abrangem receitas de juros sobre os ativos dos fundos investidos 
(incluindo ativos $nanceiros disponíveis para venda), ganhos na alienação de ativos 
$nanceiros disponíveis para venda, variações no valor justo de ativos $nanceiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida 
no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas $nanceiras 
abrangem variações no valor justo de ativos $nanceiros mensurados pelo valor justo 
por meio do resultado e perdas por redução ao valor recuperável (impairment) 
reconhecidas nos ativos $nanceiros (exceto recebíveis). k. Resultado patrimonial: 

½ ÅÆÖÆÊËÈ ÉÆ ÈÌÕÞÕÆÌ ÉÆ ÄÅÐÄÅÊÆÉÈÉÆ ÄÈÅÈ Ê×àÆÇËÊÃÆ×ËÐ Ô ÅÆÖÐ×áÆÖÊÉÈ ×Ð ÅÆÇÕÌËÈÉÐ
ÄÆÌÐmétodo linear pelo prazo do arrendamento. óÜ Imposto de renda e contribuição 
ñðäçÛóé ôÃÄÐÇËÐÇ sobre o lucro compreendem o Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), corrente e diferido, os 
quais são reconhecidos no resultado. Os tributos relativos a períodos correntes e 
anteriores deverão, na medida em que não sejam pagos, ser reconhecidos como 
passivos. Se o valor pago com relação aos períodos atual e anterior exceder o valor 
devido para aqueles períodos, o excesso será reconhecido como um ativo. O IRPJ 
foi calculado utilizando-se a alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido do 
adicional de 10%, e a CSLL foi calculada à alíquota de 15% sobre o lucro antes do 
imposto de renda até agosto de 2015 e à alíquota de 20%, entre setembro e 
dezembro de 2015, ajustado na forma da legislação. O IRPJ e a CSLL diferidos são 
reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes entre as bases $scais 
dos ativos e passivos e seus valores contábeis, bem como sobre prejuízos $scais e 
base de cálculo negativa de CSLL não utilizada. Tributos diferidos passivos são 
geralmente reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, e os 
tributos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias 
dedutíveis, na medida em que for provável que haverá lucro tributável para futuras 
compensações. Para os ativos considera-se a expectativa de realização em prazo 
razoável de tempo, não superior ao permitido pela legislação existente. Para a CSLL 
diferida cuja a expectativa de realização ocorre entre 2016 à 2018, foi aplicada a 
alíquota de  20%. O efeito de imposto corrente e diferido decorrente da alteração da 
alíquota da CSLL de 15% para 20% está demonstrado em linha especí$ca no item 
14.f. Os impostos ativos e passivos são compensados quando há um direito legal de 
compensar os ativos $scais circulantes contra os passivos $scais circulantes e 
quando estiverem relacionados a impostos sobre a renda lançados pela mesma 
ÈÕËÐÅÊÉÈÉÆ ÙÇÖÈÌã Æ ÆÇËÈ ÄÆÅÃÊËÊÅ È ÌÊõÕÊÉÈÎÏÐ ÉÐÇ ÇÈÌÉÐÇ ÆÃ ÕÃÈ öÈÇÆ ÌßõÕÊÉÈÓ
3. Gestão de risco e de capital: ÷ ÞÆÅÆ×ÖÊÈÃÆ×ËÐ ÉÆ ÅÊÇÖÐÇ Ô ÆÇÇÆ×ÖÊÈÌ ÆÃ ËÐÉÈÇ ÈÇ
atividades, incluindo as operações de capitalização, utilizando-o com o objetivo de 
adicionar valor ao negócio à medida que proporciona suporte às áreas de negócios 
no planejamento das atividades, maximizando a utilização de recursos próprios e 
de terceiros, em benefício dos acionistas, administradores, clientes, fornecedores e 
colaboradores da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A.. Entende-se ainda 
que a atividade de gerenciamento de riscos é altamente relevante em virtude da 
crescente complexidade dos serviços e produtos ofertados e também em função 
da globalização dos negócios. Por essa razão as atividades relacionadas ao 
gerenciamento de riscos são aprimoradas continuamente, buscando as melhores 
práticas utilizadas internacionalmente, devidamente adaptadas à nossa realidade. 
Os produtos de capitalização são ofertados em todo o território brasileiro através de 
uma rede de distribuição que compreende as unidades do HSBC no Brasil. Estes 
produtos atendem as necessidades de clientes dos segmentos pessoa jurídica e 
pessoa física. As operações de capitalização envolvem a mensuração, avaliação, 
aceitação e gerenciamento de algum grau de risco ou uma combinação de riscos. 
As categorias de risco mais importantes em que a HSBC Empresa de Capitalização 
(Brasil) S.A. está exposta são: risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, 
risco operacional e risco de capital. A estrutura de gestão de riscos estabelecida 
visa estabelecer o monitoramento contínuo do ambiente de risco associado a uma 
avaliação integrada dos riscos e suas interdependências. A Administração revisa 
e atualiza regularmente suas políticas e sistemas de gestão de riscos de forma a 
reKetir mudanças nos mercados e produtos e a condução das melhores práticas. O 
conceito de responsabilidades individuais, reforçado pela estrutura de governança é 
difundido através de treinamentos que geram uma cultura construtiva e disciplinada, 
onde a gestão de riscos é de responsabilidade de todos os colaboradores, os quais 
devem identi$cá-los, avaliá-los e gerenciá-los. Todos os produtos de capitalização 
são submetidos a um processo detalhado de aprovação. Este processo consiste de 
uma análise dos riscos inerentes ao produto, incluindo mas não limitado aos riscos 
de mercado, risco de crédito, riscos de preço e risco regulatório. Todos os produtos 
são revisados pelo Comitê de Produtos como parte do processo de aprovação. Este 
Comitê é composto pelos principais executivos da HSBC Empresa de Capitalização 
ÑÀÅÈÇÊÌÒ S.A. que são responsáveis pelo gerenciamento de riscos. �¼Risco "nanceiro: 
Os negócios da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. estão expostos a uma 
variedade de riscos $nanceiros, incluindo risco de mercado, risco de crédito e risco 
de liquidez. Risco de mercado inclui risco de taxa de juros, risco de ações e risco 
cambial, quando for o caso. A natureza e o gerenciamento desses riscos estão 
descritos a seguir. As empresas de capitalização estão expostas a riscos $nanceiros, 
como por exemplo, quando as receitas provenientes de ativos $nanceiros não são 
su$cientes para $nanciar as obrigações decorrentes de títulos de capitalização, ou 
quando esta rentabilidade comprometer o montante de ativos $nanceiros utilizados 
para o lastro das provisões técnicas. Os procedimentos de gestão de riscos 
$nanceiros que reKetem as condições de mercado bem como os requerimentos 
regulatórios são implementados pela HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. 
em adição às políticas aplicadas globalmente através do Manual de Instruções 
do HSBC. Para tanto, constituiu-se um comitê responsável por assegurar que as 
exposições a riscos $nanceiros permaneçam dentro dos requisitos regulatórios e 
mandatos de riscos previamente acordados com a Matriz do HSBC, de forma a 
ÞÈÅÈ×ËÊÅ o cumprimento das estruturas de controle estabelecidas. øùúïÛûüð do 
ýÛóðï justo: ½ ËÈöÆÌÈ ÈöÈÊêÐ ÈÄÅÆÇÆ×ËÈ È È×þÌÊÇÆ ÉÐ ÃÔËÐÉÐ ÉÆ àÈÌÐÅÊÍÈÎÏÐ ÉÆ ÈËÊàÐÇ
$nanceiros trazidos ao valor justo. Os valores de referência foram de$nidos como 
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cotados nos mercados abrangidos no “Nível 1” mas cuja preci$cação é direta ou indiretamente observável; 
que não possuem cotação determinada com base em um mercado observável.
31 de dezembro de 2015 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
T���� ! a valor justo através do resultado  1.052.339 (129) - 1.052.210
Letras Financeiras do Tesouro  73.004 - - 73.004
Letras do Tesouro Nacional  707.711 - - 707.711
Notas do Tesouro Nacional - B  15.533 - - 15.533
Notas do Tesouro Nacional - F  256.091 - - 256.091
Valores a pagar  - (129) - (129)
Total  1.052.339 (129) - 1.052.210

31 de dezembro de 2014 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
T���� ! disponíveis para venda  - 20 - 20
Debêntures  - 20 - 20
Títulos a valor justo através do resultado  1.191.302 2.379 - 1.193.681
Letras Financeiras do Tesouro  77.951 - - 77.951
Letras do Tesouro Nacional  841.323 - - 841.323
Notas do Tesouro Nacional - B  15.291 - - 15.291
Notas do Tesouro Nacional - F  173.701 - - 173.701
Quotas de fundo aberto  83.036 - - 83.036
Valores a receber  - 2.379 - 2.379
Total  1.191.302 2.399 - 1.193.701

Taxa de juros contratada
Título "#$%%& Taxa de juros Valor contábil
Q� �'! de fundos de investimento
Letras Financeiras do Tesouro Título público pós-fixado 100% SELIC 73.004
Letras do Tesouro Nacional Título público pré-fixado 10,48% - 13,67% Pré 707.711
Notas do Tesouro Nacional - B Título público pós-fixado 100% IPCA + 6,0% - 7,5% 15.533
Notas do Tesouro Nacional - F Título público p()*+,-./0 11,94% - 13,54% Pré 256.091
V'� 12! ' 3'4'1   (129)
Total   1.052.210

b. Risco de mercado: A5 obrigações incorridas com os títulos de capitalização comercializados pela HSBC Empresa de 
6.p,7.8,9.:;0 (Brasil) S.A. tipicamente incluem características ou combinações de características que podem não ser facilmente 
ou exatamente replicadas para os investimentos que as lastreiam. O risco de mercado surge quando ocorrem descasamentos 
entre estas obrigações e os investimentos $nanceiros que as suportam, por exemplo, descasamentos de vencimentos, bem 
como de rendimentos entre investimentos e obrigações. <=>= os riscos são gerenciados: A HSBC Empresa de Capitalização 
?@(.5,8B S.A. gerencia seus riscos de mercado utilizando algumas, ou todas, das seguintes técnicas, dependendo da natureza 

anual garantida, a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. procura investir em títulos que produzam retornos pelo menos 
igual ao retorno dos investimentos efetuados pelos clientes. Esse gerenciamento produz análise de DEF (Asset & Liability 
FMGMIJKJGLN OPR S UWXRYRZ[U\] ^ _\`aZaY[XUbc] \U d]eaR\U\R WRXa]\aeU`RZ[Rf g OPUZ\] \RYRZh]ihRX Z]h]Y WX]\P[]Y e]`
(r70(j05 k.(.j7,/05 50l(r 05 ,jmr57,nrj705o .m.8,.( 0 qs570 /.5 k.(.j7,.5 r q0j5,/r(.( r55r qs570 j. /r7r(n,j.:;0 /. r57(s7s(.

gerenciamento de risco e rentabilidade. Produtos que contenham garantias que exponham a HSBC Empresa de Capitalização 
(Brasil) S.A. a um risco além do considerado aceitável em qualquer uma dessas categorias devem ser alterados ou ter sua oferta 

inaceitáveis. Por exemplo, pela implementação de estratégias de realocação de ativos a $m de gerenciar as exposições aos 
riscos. Conforme descrito acima, o processo de aprovação de um produto inclui a identi$cação e avaliação dos seus riscos, e 
quando essas características do produto são identi$cadas, a proposta do produto é revisada pelo DEtu (Assets and Liabilities 
tvKKwLLJJN xsr qr(7,yq. 5r 05 (,5q05 qz.mr5 +0(.n ,/rj7,yq./05 r p055srn kr(rjq,.nrj70 /r (,5q0 ./rxs./0{ Como as 
|}~=����|� aos riscos são mensuradas: A ��@6 �np(r5. /r 6.p,7.8,9.:;0 ?@(.5,8B �{A{ n0j,70(. . r-p05,:;0 .0 (,5q0 q0j7(.
05 limites previamente aprovados e reportam esses números a alta Administração do seu controlador, incluindo o DEtu (Assets 
MG� Liabilities Committee). A nr/,/. p./(;0o s7,8,9./. p.(. xs.j7,yq.( 0 (,5q0 /r nr(q./0 )o p.(. (,5q0 /r 7.-. /r �s(05o .
5rj5,l,8,/./r do valor presente líquido dos ativos e o Kuxo de caixa esperado do passivo para um �M�w� point deslocando-
5r para cima paralelamente a taxa utilizada para calcular o valor presente líquido. Embora essa medida seja relativamente 
simples de ser calculada, existem limitações. A limitação mais importante é que o aumento de um �M�w� point nas taxas não 
q.p7s(. os relacionamentos não lineares entre os valores de certos ativos e passivos e as taxas de juros. Se os rendimentos 
dos investimentos mantidos para lastrear contratos com garantias forem menores que a rentabilidade garantida desses 
contratos, as insu$ciências serão de responsabilidade da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. A HSBC Empresa de 
Capitalização (Brasil) S.A. reconhece essas limitações e aumenta suas medidas com testes de stress e analisa o efeito de uma 
gama de cenários sobre a taxa de mercado nos lucros anuais e no patrimônio líquido total da Sociedade. A HSBC Empresa de 
Capitalização (Brasil) S.A. identi$ca os ativos e passivos em seus balanços cujos valores são sensíveis a cada categoria de risco 
de mercado e os reavaliam com taxas de mercado diferentes. O resultado desse exercício é expresso em termos de efeitos no 
resultado e patrimônio líquido total sobre as premissas do teste de stress, levando em consideração impostos e tratamentos 
contábeis quanto a materialidade e relevância.
Análise de sensibilidade dos riscos de mudança nas taxas de juros de mercado
  ���$��� no resultado Impacto no
�'� 1 de sensibilidade  $��&% dos impostos patrimônio líquido
�� 31 de dezembro de 2015
Aumento nas taxas de juros de mercado em 1%  (14.471) (7.959)
Redução nas taxas de juros de mercado em 1%  15.090 8.300
Em 31 de dezembro de 2014
Aumento nas taxas de juros de mercado em 1%  (16.580) (9.948)
Redução nas taxas de juros de mercado em 1%  17.245 10.347

c. Risco de crédito: � (,5q0 /r q()/,70 p0/r 0(,k,j.( pr(/.5 p0( ,j./,np8�jq,. r p0/r 8rm.( m08.7,8,/./r .0 l.8.j:0 r
/rn0j57(.:;0 de resultados através de movimentos nos rendimentos dos ativos $nanceiros. A HSBC Empresa de Capitalização 
(Brasil) S.A. através do DEtu (Assets and Liabilities Committee) estabelece mandatos de risco de crédito. A forma e o conteúdo 
/05 mandatos consideram o risco de crédito sobre investimentos, setores industriais, restrições de concentração e liquidez, 
além dos requerimentos regulatórios. A avaliação da qualidade de crédito dos emissores e das contrapartes é baseada 
principalmente em níveis de crédito reconhecidos internacionalmente e outras informações públicas disponíveis. As exposições 
de crédito são monitoradas regularmente pelo DEtu. Testes de stress são realizados para as exposições de risco de crédito 
/r investimentos utilizando sensibilidades de taxa e probabilidades de inadimplências, cujos resultados são reportados no 
ALCO{ Qualidade de crédito: A análise dos títulos do tesouro, outros títulos elegíveis e títulos patrimoniais negociáveis no 
�nl,70 das operações da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A., é realizada por meio das medidas da qualidade do 
crédito. �2�����2! das classi"cações de qualidade: Forte: Exposições demonstram uma forte capacidade de cumprir 
e]`WX � '� 
�-p05,:�r5 precisam de monitoramento contínuo e demonstram boa capacidade de cumprir compromissos $nanceiros, com 

 '��!¡'�¢1�'� Exposições precisam de maior monitoramento e demonstram uma capacidade 
n)/,. a regular de cumprir compromissos $nanceiros, com expectativa de que haja pequenas perdas após a adoção de 

£¤'�¥ do padrão: Exposições necessitam de graus diferentes de atenção especial, e o risco 
\R �2�21� 1'¦'� Exposições foram avaliadas, individual ou coletivamente, como 
/r7r(,0(./.5{ A classi$cação dos ativos $nanceiros da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A., composta por seus ativos 
$nanceiros disponíveis para venda e designados ao §M¨v© justo, créditos tributários e previdenciários, depósitos judiciais e $scais 
r 0s7(05 q()/,705 0pr(.q,0j.,5o rn /r9rnl(0 /r ª«¬ r /r ª«¬® +0, .m.8,./. q0n0 5rn .7(.50o jrn /r7r(,0(./. r q0n +0(7r
/ boa qualidade, nos valores de R$ 1.076.692 e R$ 1.210.423, respectivamente. ¦¯ Risco de liquidez: O principal aspecto a 
5r( considerado no risco de liquidez surge em condições normais de mercado e refere-se ao risco da capacidade de obter 
caixa su$ciente para cumprir o pagamento das obrigações. Os investimentos $nanceiros são gerenciados ativamente com 
uma abordagem de balanceamento entre qualidade, diversi$cação, liquidez e retorno de investimento. O principal objetivo do 
processo de investimento é otimizar a relação entre taxa, risco e retorno, alinhando os investimentos aos Kuxos de caixa dos 
passivos. Para tanto, são utilizadas estratégias que levam em consideração os níveis de risco aceitáveis, prazos, rentabilidade, 
sensibilidade, liquidez, limites de concentração de ativos por emissor e risco de crédito. O balanceamento entre os vencimentos 
e volumes de ativos e passivos é monitorado pelo DEtu (Assets and Liabilities Committee), que aprova periodicamente as 
nr7.5o limites e condições de investimentos. A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. gerencia o risco de liquidez 

utilizando projeções especí$cas de Kuxo de caixa ou mais genericamente combinando o vencimento e volumes de ativos e 

exemplo, dívidas emitidas ou emissores. O risco de liquidez avalia as mudanças nos Kuxos de caixa líquidos esperados sob uma 
série de cenários de stress designados para determinar o efeito da redução da expectativa de liquidez disponível e acelerando 
as saídas de caixa. Adicionalmente, cada operação de capitalização é requerida a manter um plano de contingência de liquidez 
revisado ao menos anualmente pelo DEtu. O plano de contingência de liquidez existe para assegurar que existem fundos 
8°xs,/05 /,5p0j°mr,5 5syq,rj7r5 q.50 +0(em requeridos.

Composição da carteira dos fundos de investimento por prazo de vencimento
       Ajuste da
  Até 1 a Acima Valor Custo avaliação
Ativos financeiros em 31 de dezembro de 2015  1 ano 5 anos de 5 anos contábil atualizado a mercado
Ativos financeiros designados ao valor justo
Letras Financeiras do Tesouro  - 58.920 14.084 73.004 73.007 (3)
Letras do Tesouro Nacional  244.432 463.279 - 707.711 736.446 (28.735)
Notas do Tesouro Nacional - B  - 2.437 13.096 15.533 15.893 (360)
Notas do Tesouro Nacional - F  - 75.011 181.080 256.091 283.002 (26.911)
Valores a pagar  (129) - - (129) (129) -
Total  244.303 599.647 208.260 1.052.210 1.108.219 (56.009)

       Ajuste da
  Até 1 a Acima Valor Custo avaliação
Ativos financeiros em 31 de dezembro de 2014  1 ano 5 anos de 5 anos contábil atualizado a mercado
Ativos disponíveis para venda
Debêntures  - - 20 20 20 -
Total  - - 20 20 20 -
Ativos financeiros designados ao valor justo
Letras Financeiras do Tesouro  19.644 48.958 9.349 77.951 77.988 (37)
Letras do Tesouro Nacional  - 841.323 - 841.323 861.092 (19.769)
Notas do Tesouro Nacional - B  - - 15.291 15.291 14.301 990
Notas do Tesouro Nacional - F  - 75.077 98.624 173.701 175.591 (1.890)
Quotas de fundo aberto  83.036 - - 83.036 83.036 -
Valores a receber  2.379 - - 2.379 2.379 -
Total  105.059 965.358 123.264 1.193.681 1.214.387 (20.706)

Composição das provisões técnicas por prazo de vencimento
  Disponíveis 
Em 31 de dezembro de 2015  para resgate Até 1 ano 1 a 5 anos Acima de 5 anos Total
Provisão Matemática para Capitalização  - 301.443 565.130 2.845 869.418
Provisão para Resgates  34.032 - - - 34.032
Provisão para Sorteios a Realizar  - 128 56 - 184
Provisão para Sorteios a Pagar  1.824 - - - 1.824
Outras Provisões Técnicas(*)  1.504 - - - 1.504
Total  37.360 301.571 565.186 2.845 906.962

  Disponíveis
Em 31 de dezembro de 2014  para resgate Até 1 ano 1 a 5 anos Acima de 5 anos Total
Provisão Matemática para Capitalização  - 212.126 668.330 106.144 986.600
Provisão para Resgates  46.421 - - - 46.421
Provisão para Sorteios a Realizar  - 162 128 - 290
Provisão para Sorteios a Pagar  2.614 - - - 2.614
Total  49.035 212.288 668.458 106.144 1.035.925
(*) Outras provisões técnicas foram constituídas na HSBC Capitalização (Brasil) S.A., até dezembro de 2013 para os portadores 
de títulos de capitalização ativos com mais de dois anos de contribuição, os quais participam com 50% do lucro do exercício, 
antes do imposto de renda e contribuição social. A partir de março de 2014 não houve novas constituições desta provisão 
/rm,/0 ao fim de vigência dos títulos de capitalização que possuíam essa garantia.
A q8.55,+,q.:;0 /.5 +.,-.5 /r mrjq,nrj705 q0j5,/r(.n . r-prq7.7,m. ,j,q,.8 /r /.7.5 p.(. p.k.nrj70 /r (r5k.7r5±50(7r,05 r
5s.5 respectivas provisões técnicas.

e. Gerenciamento de capital: A .l0(/.krn /r kr(rjq,.nrj70 /r q.p,7.8 /. ��@6 �np(r5. /r 6.p,7.8,9.:;0 ?@(.5,8B �{A{
é orientada pelas suas estratégias e necessidades organizacionais, levando em conta a regulamentação e os ambientes 
econômico e comercial em que opera. É objetivo da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. manter uma base de capital 
forte para suportar o desenvolvimento dos seus negócios e para atender os requisitos regulamentares de capital em todos os 
momentos. A política de gerenciamento de capital da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. incorpora uma série de 

econômico é o requerimento de capital calculado internamente pela HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. considerado 
necessário para apoiar suas exposições ao risco, e é $xado em um nível de con$ança consistente com o nível de crédito alvo AA; 

pela regulamentação vigente.

4. Aplicações
         31/12/2015
  Custo Valor de  Ajuste da
  Atualizado (*) Mercado (**) % avaliação a mercado
a. Ativos financeiros designados ao valor justo  1.108.219 1.052.210 100 (56.009)
Quotas de fundos de investimento exclusivos  1.108.219 1.052.210 100 (56.009)
Total  1.108.219 1.052.210 100 (56.009)
Curto prazo   1.052.210
Longo prazo   -

         31/12/2014
  Custo Valor de  Ajuste da
  atualizado (*) mercado (**) % avaliação de mercado
a. Ativos financeiros designados ao valor justo  1.214.387 1.193.681 100 (20.706)
Quotas de fundos de investimento exclusivos  1.131.351 1.110.645 93 (20.706)
Quotas de fundos de investimento não exclusivos  83.036 83.036 7 -
b. Disponíveis para venda  20 20 - -
Títulos de renda fixa - Privados  20 20 - -
Debêntures  20 20 - -
Total  1.214.407 1.193.701 100 (20.706)
Curto prazo   1.193.681
Longo prazo   20
(*) Valor de curva com base nos títulos aplicados pelos fundos, conforme nota 3.d. (**) Refere-se a aplicações em quotas de 
fundos de investimento, valorizadas pelo valor da quota informado pelos Administradores dos fundos na data de encerramento 
do balanço. A composição da carteira dos fundos de investimentos exclusivos está apresentada nas notas 3.a e 3.d.

Movimentação das aplicações
    2015  
  1º de janeiro Aplicação Resgate Rendimento 31 de dezembro
Quotas de fundos de investimento exclusivos  1.110.645 2.324.655 (2.466.943) 83.853 1.052.211
Quotas de fundos de investimento não exclusivos  83.036 - (83.978) 943 -
Debêntures  20 - (14) (6) -
Total  1.193.701 2.324.655 (2.550.935) 84.790 1.052.211

    2014  
  1º de janeiro Aplicação Resgate Rendimento 31 de dezembro
Quotas de fundos de investimento exclusivos  1.233.397 170.508 (411.010) 117.750 1.110.645
Quotas de fundos de investimento não exclusivos  74.941 - - 8.095 83.036
Debêntures  22 - - (2) 20
Total  1.308.360 170.508 (411.010) 125.843 1.193.701

5. Crédito tributário
  31/12/2015 31/12/2014
Imposto de renda  3.361 2.034
Créditos tributários decorrentes de ajustes temporais (*)  2.514 1.042
PIS/COFINS  2.620 2.988
INSS a compensar  17 -
Total  8.512 6.064
Curto prazo  5.998 5.022
Longo prazo  2.514 1.042
(*) Vide previsão de realização nota explicativa 14.f.

²³ ³´µ¶·¸es de reaisNotas explicativas às demonstrações "nanceiras (continuação)
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6. Investimentos
  2015   

 1º de janeiro Adições (**) Alienações Depreciação 31 de dezembro
Participações societárias  - 7 - - 7
Terrenos(*)  1.176 5.309 - - 6.485
Edificações(*)  259 5.002 - (465) 4.796
Outros Investimentos  9 - - - 9
Total  1.444 10.318 - (465) 11.297

    2014   
  1º de janeiro Adições Alienações Depreciação 31 de dezembro
Terrenos(*)  1.176 - - - 1.176
Edificações(*)  276 - - (17) 259
Outros Investimentos  9 - - - 9
Total  1.461 - - (17) 1.444
(*) O método de avaliação adotado para as propriedades de investimento é o de custo, deduzido da depreciação acumulada 
calculada pelo método linear, quando aplicável. O resultado líquido obtido com imóveis de renda foi de R$ 2.488 (R$ 420 em 
2014). O valor justo dos imóveis, apurado com base em laudo de avaliação anual é de R$ 50.381 em 2015 (R$ 11.161 em 2014). 
A variação dos montantes referidos se devem principalmente a incorporação pela HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. 
da empresa HSBC Capitalização (Brasil) S.A. (CNPJ 33.602.053/0001-31). (**) As adições em participações societárias, terrenos 
e edificações referem-se a incorporação da HSBC Capitalização S.A., vide nota 15.e.

7. Depósitos de terceiros
a. Tempo de permanência
  31/12/2015 31/12/2014
de 1 a 30 dias  7 18
de 31 a 60 dias  4 8
de 61 a 120 dias  8 5
de 121 a 180 dias  11 11
de 181 a 365 dias  27 27
superior a 365 dias  174 111
Total  231 180

8. Transações com partes relacionadas: ØÙ transações com partes relacionadas (diretas e indiretas) são efetuadas, 
ÙÚÛÙÜÝÞßàÝáâãÞÜãä em condições e taxas compatíveis com as médias praticadas com terceiros, quando disponíveis e aplicáveis. 
Os custos dos serviços prestados entre as empresas do Grupo e os custos das estruturas operacional e administrativa comuns 
são contabilizados em cada empresa de acordo com critérios previamente estabelecidos. Em 2015 a Sociedade revisitou seus 
contratos referentes a custo de aquisição e revisou os valores de remuneração com a $nalidade de melhor alinhamento às 
práticas de mercado. As receitas e despesas com partes relacionadas são constituídas, principalmente, de ressarcimentos de 
custos e despesas administrativas e prestação de serviços. Os direitos e obrigações são decorrentes, substancialmente, de 
dividendos a pagar, de taxa de administração e gestão da carteira de investimentos, de outras contas a pagar e a receber e de 
saldos bancários. Os principais saldos na data do balanço, bem como as receitas (despesas) dos períodos, estão apresentados 
a seguir:
       Direitos       Obrigações
  31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
HSBC Seguros (Brasil) S.A.  - - (9.471) (10.685)
HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A.  420 1.106 (2.017) (2.513)
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo  2.957 3.004 (1.800) (1.826)
       Receitas       Despesas
  31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
HSBC Seguros (Brasil) S.A.  3.909 4.891 (858) (1.040)
HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A.  1.409 1.683 (66) (34)
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo  3.385 724 (17.356) (12.158)
HSBC Corretora de Seguros (Brasil) S.A.  - - (29) (37)

A Sociedade não possui despesa com pessoal chave da Administração por utilizar a estrutura operacional do Grupo HSBC na 
execução de suas atividades. Por esta razão, os custos pela utilização dessa estrutura são contabilizados através de contratos 
de convênio mantidos entre as partes.

9. Impostos e contribuições
  31/12/2015 31/12/2014
Imposto de renda  8.846 12.755
Contribuição social  7.343 9.310
COFINS  306 -
PIS/PASEP  52 -
ITBI  359 359
Total  16.906 22.424

10. Outras contas a pagar
  31/12/2015 31/12/2014
Ressarcimento de despesas a pagar  522 1.127
Prestação de serviços intercompanhias  739 143
Serviços de terceiros a pagar  480 762
Outras  305 710
Total  2.046 2.742
Curto prazo  1.762 2.432
Longo prazo  284 310

11. Provisões técnicas
  31/12/2015 31/12/2014
Saldo inicial em 1º de janeiro  1.035.925 1.113.784
Variação da provisão para resgates  (129.571) (76.823)
Constituição  444.086 505.462
Juros e atualização monetária  72.205 67.550
Baixa por pagamento  (619.527) (628.512)
Baixa de títulos de capitalização prescritos  (12.515) (4.801)
Penalidade de resgates antecipados  (14.261) (16.583)
Outros  441 61
Variação da provisão para sorteio  (896) (1.036)
Constituição  27.460 36.905
Juros e atualização monetária (reversão sorteio futuro de resgate antecipado)  33 22
Baixa por pagamento  (33.016) (35.688)
Complemento/Reversão  4.643 (2.237)
Baixa de títulos de capitalização prescritos  (16) (38)
Variação de outras provisões técnicas  1.504 -
Incorporação (*)  1.482 -
Atualização monetária  22 -
Saldo final em 31 de dezembro  906.962 1.035.925
Curto prazo  906.673 1.035.602
Longo prazo  289 323
(*) Saldo de outras provisões técnicas da HSBC Capitalização (Brasil) S.A. na data da incorporação, vide nota 15.e.

12. Provisões judiciais e administrativas: ØÙ provisões judiciais $scais, trabalhistas e cíveis são constituídas a partir da 
ÝåÝáàÝæçè individual dos riscos, apurados por consultores jurídicos internos e externos, sendo representadas principalmente 

éêëìíîïðî ñòóíôíõíî öîôõíî÷ processos judiciais e administrativos envolvendo tributos federais, estaduais e municipais. 
ø éêëìíîïðî ñòóíôíõíî ùêõúõûüíîùõî÷ processos especí$cos de ex-funcionários, requerendo pagamento de horas extras, 
ýþÿ�������� éêëìíîïðî ñòóíôíõíî ôPìðíî÷ ações judiciais decorrentes de 
ãâàÙÙeãÙ de certi$cados, resgates de títulos, exibição de documentos, entre outras.
a. Composição das provisões e depósitos judiciais
       31/12/2015        31/12/2014
  Provisões Depósitos Provisões Depósitos
Fiscais (*)  7.486 15.001 5.341 9.196
Trabalhistas  33 27 154 22
Cíveis  105 3 193 3
Total  7.624 15.031 5.688 9.221
(*) As variações nos montantes de depósitos judiciais e provisões fiscais se devem principalmente a incorporação pela  HSBC 
Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. da empresa HSBC Capitalização (Brasil) S.A. (CNPJ 33.602.053/0001-31), vide nota 15.e.

a.1 Principais provisões judiciais !scais: CèÞÜ�àÛÚàæçè social: ação para discussão da constitucionalidade da majoração da 
Ýáa�ÚèÜÝ de 8% para 18%, cujo período de discussão compreende maio/96 a janeiro/99, no montante de R$ 4.701 (R$ 2.846 
em 31 de dezembro de 2014). Imposto de renda: discussão da limitação de correção monetária de balanço na forma da Lei 
8.200 no montante de R$ 2.579 (R$ 2.495 em 31 de dezembro de 2014). 	
� Causas judiciais avaliadas como possíveis e 
n� provisionadas: Ø Aèßàã�Ý�ã �èÙÙÚà ßèÞÜàÞ��ÞßàÝÙ �ÝÙÙàåÝÙ �ÙßÝàÙ ßáÝÙÙà�ßÝ�ÝÙ ßèâè �àÙßè �èÙÙaåãá ÜèÜÝáà�ÝÞ�è �� ������
(�� 74.670 em 31 de dezembro de 2014), para as quais não há provisão constituída. A maior parte deste montante se refere à 
discussão de PIS e COFINS descrita abaixo. Em 2008 transitou em julgado decisão $nal na ação judicial que se reconheceu 
inconstitucional o alargamento da base de cálculo de PIS e COFINS e de$nido o conceito de que faturamento corresponde 
ao resultado da venda de bens e serviços. A consequente redução da base de cálculo e a compensação de créditos $scais 
autorizada por essa decisão deram origem a autuações $scais decorrentes do entendimento da Receita Federal de que a base 

de cálculo desses tributos deve incluir todas as receitas advindas da atividade objeto social da empresa. Os processos estão 
em diversos estágios e tem curso na esfera administrativa federal. O risco desses processos é classi$cado como possível com 
base na avaliação dos advogados internos e externos. Com a edição da Lei 12.973, artigo 2º, a Sociedade adotou a partir de 1 
de janeiro 2015 como base de cálculo de PIS e COFINS as receitas do seu objeto principal, desta forma, começando a efetuar 
o recolhimento. As ações cíveis classi$cadas como risco de perda possível não são reconhecidas contabilmente, cujo montante 
total estimado em 31 de dezembro de 2015 era de R$ 207 (R$ 310 em 31 de dezembro de 2014).

b. Movimentação das provisões
    2015  
  1º de janeiro Constituições Pagamentos Reversões 31 de dezembro
FàÙßÝàÙ  5.341 2.145 - - 7.486
T�ÝÛÝá�àÙÜÝÙ  154 174 (19) (276) 33
Cíveis  193 226 (143) (171) 105
Total  5.688 2.545 (162) (447) 7.624

    2014  
  1º de janeiro Constituições Pagamentos Reversões 31 de dezembro
FàÙßÝàÙ  5.234 107 - - 5.341
T�ÝÛÝá�àÙÜÝÙ  489 246 (448) (133) 154
Cíveis  119 301 (227) - 193
Total  5.842 654 (675) (133) 5.688

c. Movimentação dos depósitos
    2015  
  1º de janeiro Constituições Baixas Reversões 31 de dezembro
Fiscais  9.196 5.858 - (53) 15.001
Trabalhistas  22 9 - (4) 27
Cíveis  3 - - - 3
Total  9.221 5.867 - (57) 15.031

    2014  
  1º de janeiro Constituições Baixas Reversões 31 de dezembro
Fiscais  9.013 461 (209) (69) 9.196
Trabalhistas  570 26 (432) (142) 22
Cíveis  - 3 - - 3
Total  9.583 490 (641) (211) 9.221

13. Patrimônio líquido: a. Capital social e dividendos: Capital social - o Capital social, subscrito e integralizado, está 
representado por 3.063.148.696 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Dividendos - de acordo com o Estatuto 
Social, os acionistas têm direito a um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma da 
legislação. Poderão ser distribuídos dividendos intermediários à conta de lucros apurados em balanço semestral ou em períodos 
menores. Os demonstrativos dos cálculos dos dividendos para os exercícios $ndos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 estão 
apresentados a seguir:
   31/12/2015  31/12/2014
Lucro líquido do exercício   37.013  92.242
(-) Constituição da Reserva legal   (1.851)  -
Base para cálculo   35.162  92.242
Dividendos propostos sobre o lucro líquido do exercício
HSBC Seguros (Brasil) S.A.  99,965120558% 23.280 99,97083589% 25.997
Minoritários  0,034879442% 8 0,02916411% 8
Dividendos pagos no exercício (*)   60.000  -
(*) Em dezembro de 2015 foram distribuidos dividendos no total de R$ 60.000 (R$ 93.000 em 2014), sendo da reserva de lucros 
�� 36.712 (R$ 66.995 em 2014) e do lucro do exercício R$ 23.288 (R$26.005 em 2014).

b. Reservas de Lucros: Reserva legal - ; ßèÞÙÜàÜÚa�Ý � �Ý�çè �ã �� �è áÚß�è áa�Úà�è Ý�Ú�Ý�è ãâ ßÝ�Ý ã�ã�ßaßàè ÙèßàÝá ÞèÙ
Üã�âèÙ do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Reserva estatutária - ; ßèÞÙÜàÜÚa�Ý ßèâ ÛÝÙã Þè áÚß�è
líquido não distribuído após todas as destinações legais, permanecendo o seu saldo acumulado à disposição dos acionistas 
para deliberação futura em Assembleia Geral.

14. Detalhamento das principais contas da demonstração de resultado
a. Outras receitas e despesas operacionais
  31/12/2015 31/12/2014
Baixa de títulos de capitalização prescritos  12.531 4.839
Penalidade de resgates antecipados  14.261 16.583
Restituição de taxa de adm. e cota de sorteio ao cliente  (283) (1.014)
Outras  (185) 75
Total  26.324 20.483

b. Despesas administrativas
  31/12/2015 31/12/2014
Pessoal próprio  (1.039) (914)
Serviços de terceiros  (3.637) (4.194)
Localização e funcionamento  (227) (1.334)
Donativos e contribuições  (732) (955)
Reembolso de despesas intercompanhias  (3.618) (1.306)
Outras  (260) (116)
Total  (9.513) (8.819)

c. Despesas com tributos
  31/12/2015 31/12/2014
PIS(*)  (596) -
COFINS(*)  (3.668) -
Taxa de fiscalização  (911) (829)
Impostos federais e municipais  - (71)
Contribuição sindical  (58) (51)
Outras  (210) (8)
Total  (5.443) (959)
(*) Vide nota 12.a.2

d. Receitas financeiras
  31/12/2015 31/12/2014
Títulos a valor justo através do resultado  84.946 125.845
Títulos disponíveis para venda  7 4
Créditos tributários(*)  3 1.497
Depósitos judiciais e fiscais  836 433
Outras  453 331
Total  86.245 128.110
(*) Refere-se a atualização monetária pelo êxito obtido na ação com recuperação do Imposto sobre o Lucro Líquido (ILL), em 
junho de 2014.

e. Despesas "nanceiras
  31/12/2015 31/12/2014
Atualização monetária das provisões técnicas  (72.238) (67.572)
Taxa de administração de fundos  (1.081) (1.892)
Atualização monetária de passivos contingentes  (230) (107)
Taxa de custódia  (164) (215)
Outros  (12) (5)
Total  (73.725) (69.791)

f. Imposto de renda e contribuição social
Encargos devidos sobre as operações do exercício
  31/12/2015 31/12/2014
Resultado antes do imposto de renda e 
 contribuição social (após participações no lucro)  63.887 129.226
Imposto de renda e contribuição social (*)  (26.868) (51.690)
Exclusões/(adições) permanentes  (298) 13.370
Contribuições e doações  (293) (382)
Ajuste de exercícios anteriores  - 13.755
Outras  (5) (3)
Outros ajustes  292 1.336
Incentivos Fiscais e adicional de Imposto de Renda  579 869
Efeito Tributário - Aumento da Alíquota da CSLL - Diferido  292 -
Outros  (579) 467
Imposto de renda e contribuição social devidos sobre 
 o resultado do exercício  (26.874) (36.984)
(*) O imposto de renda foi calculado utilizando-se a alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido do adicional de 10%, e 
a contribuição social foi calculada à alíquota de 15% sobre o lucro antes do imposto de renda até agosto de 2015 e à alíquota 
de 20%, entre setembro e dezembro de 2015, ajustado na forma da legislação, resultando em uma alíquota efetiva de 42,1%.

E  !"#$%es de reaisNotas explicativas às demonstrações "nanceiras (continuação)
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OQR O imposto de renda e a contribuição social diferidos com efeito sobre o resultado foram calculados como segue:
  31/12/2015 31/12/2014
Impostos correntes
Imposto de renda e contribuição social devidos  (26.942) (36.776)
Impostos diferidos
Constituição/realização no exercício, sobre adições temporárias  68 (208)
Total  (26.874) (36.984)

(ii) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos
  Saldos em Constituição/ Saldos em
  31/12/2014 (realização) 31/12/2015
Imposto de renda e contribuição social diferido ativo
Provisão para contingências fiscais, trabalhistas e cíveis  594 1.636 2.230
Gratificações e participações no resultado  40 18 58
Provisão para honorários advocatícios  - 118 118
Outros  408 (301) 107
Total dos créditos tributários sobre diferenças temporárias  1.042 1.472 2.514
Total dos créditos tributários ativos  1.042 1.472 2.514
Imposto de renda e contribuição social diferido passivo
Reavaliação de ativos  - (4.049) (4.049)
Outros  - (462) (462)
Total dos créditos tributários passivos  - (4.512) (4.512)
Créditos tributários líquidos  1.042 (3.040) (1.998)

Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias, prejuízo "scal e base negativa de 
Contribuição Social.
      Diferenças temporárias       Prejuízo Fiscal e Base Negativa
Ano  Imposto de renda Contribuição social Imposto de renda Contribuição social Total
SUVW  202 121 - - 323
2017  6 4 - - 10
2018  337 202 - - 539
2019  3 2 - - 5
2020  39 23 - - 62
2021  901 540 - - 1.441
2022  6 4 - - 10
2023  1 - - - 1
2024  68 41 - - 109
2025  9 5 - - 14
Total  1.572 942 - - 2.514

O valor presente dos créditos tributários, considerando a expectativa da taxa pré-fixada em Reais, de 15,87% à 16,64% a.a., 
líquida dos efeitos tributários é de R$ 1.270 (R$ 1.042 em 2014).

15. Outras informações: a. Instrumentos "nanceiros derivativos: XY 31 de dezembro de 2015, a Sociedade não possuía 
rZ[\][ de exposição a variações nos saldos de seus ativos e passivos $nanceiros que mereciam proteção através de derivativos, 
e portanto, não possuía operações de derivativos em aberto. b^ Cobertura das provisões técnicas: Foram oferecidas à SUSEP, 
_Y cobertura das provisões técnicas, quotas de fundos de investimentos no montante de R$ 1.052.210 (R$ 1.193.681 em 31 
de dezembro de 2014), havendo excesso de cobertura de R$ 145.248 (R$ 157.756 em 31 de dezembro de 2014). c^ Planos 
d` aposentadoria: f g]\Z_hih_ j kilr]\Zmih]ri h_ oY kpim] h_ ik][_mlih]rZi \]Ykp_Y_mlir kiri ][ [_o[ qom\Z]msrZ][t mi
Y]hipZhih_ de contribuição de$nida, no regime $nanceiro de capitalização. d^ Patrimônio líquido ajustado: 1. Nos termos 
hi Resolução CNSP 280/2013, 283/2013, 284/2013 e 316/2014 compiladas na Resolução SUSEP nº 321/15, as sociedades 
Seguradoras deverão apresentar patrimônio líquido ajustado (PLA) igual ou superior ao capital mínimo requerido (CMR), que 
equivale ao maior valor entre o capital base e o capital de risco. A Sociedade está apurando o capital de risco com base 
nos riscos de subscrição, crédito e operacional, relativo ao risco de mercado, a Sociedade segue os prazos estabelecidos na 
legislação especí$ca para reconhecimento do mesmo; 2. Em 24 de dezembro de 2014 a SUSEP no uso da atribuição que lhe 
confere, publicou a Resolução CNSP 317/2014 compilada na Resolução SUSEP nº 321/15, que dispõe sobre os critérios para 
apuração do capital de risco baseado no risco de mercado das sociedades supervisionadas. O prazo para o reconhecimento 
na correlação dos valores de risco de mercado no capital mínimo requerido são: (a) 0% do CRmerc até 30/12/2016; (b) 50% do 
CRmerc entre 31/12/2016 e 30/12/2017; e (c) 100% do CRmerc a partir de 31/12/2017. Sendo assim, para $ns de capital mínimo 
requerido, em 2014 e 2015 não houve reconhecimento desses valores de risco de mercado na correlação aplicada para $ns 

de controle de capital, conforme mencionada na Resolução CNSP 316/2014 e Resolução CNSP 317/2014 ambas compiladas 
na Resolução SUSEP nº 321/15. 3. Liquidez em relação ao Capital mínimo requerido (CMR): situação caracterizada quando 
a sociedade supervisionada apresentar montante de ativos líquidos, em excesso à necessidade de cobertura das provisões, 
superior a 20% (vinte por cento) do CMR conforme citado na Resolução CNSP 316/2014, Art.2, VI, compilada na Resolução 
SUSEP nº 321/15.
  31/12/2015 31/12/2014
Patrimônio líquido contábil  152.861 147.985
(-) Intangível  - (5)
(-) Outros  (6) -
Patrimônio líquido Ajustado (PLA)  152.855 147.980
Capital mínimo requerido (CMR) - (Maior valor entre I e II)  11.787 19.221
Capital base (I)  10.800 10.800
Capital adicional com correlação (II) (*)  11.787 19.221
Capital adicional de risco de subscrição  8.675 8.845
Capital adicional de risco de crédito  2.771 11.348
Capital adicional de risco operacional  1.444 1.689
Suficiência de capital mínimo  141.068 128.759
Liquidez em relação ao Capital mínimo requerido (20% do CMR)  2.357 3.844
Excesso de ativos garantidores oferecidos em cobertura de reservas técnicas  145.152 157.756
(*) Cálculo de capital adicional é a soma do capital de risco de subscrição, crédito e operacional aplicado o benefício da 
\]rrelação conforme Resolução CNSP nº 316/2014 compilada na Resolução SUSEP nº 321/2015.

e. Incorporação HSBC Capitalização (Brasil) S.A.: f g]\Z_hih_ Zm\]rk]r]o ][ ilZu][t ki[[Zu][ _ kilrZYvmZ] pwxoZh] hi
Companhia ligada, HSBC Capitalização (Brasil) S.A., conforme aprovação prévia da SUSEP, em 30 de dezembro de 2014, 
através da Carta nº 363/2014/SUSEP-SEGER. A data-base para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido foi 31 
de janeiro de 2015, sendo que a incorporação se concretizou em 28 de fevereiro de 2015. Através da Portaria nº 6.306 de 15 de 
julho de 2015, publicada no Diário O$cial da União em 28 de julho de 2015, a SUSEP aprovou a deliberação da incorporação. 
Em cumprimento ao disposto na Lei 6.404/76, foi contratada a KPMG Auditores Independentes para elaboração do laudo 
de avaliação do patrimônio líquido da incorporada. Dentre os ativos e passivos incorporados destaca-se imóveis para renda 
\]mq]rY_ nota 6. f. Medida Provisória nº 675 e Lei 13.619: y] dia 21 de Maio de 2015 foi publicado a Medida Provisória nº 
675, que aumentou a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido das instituições $nanceiras, empresas de seguros e 
equiparadas para 20%, com vigência a partir do primeiro dia útil de setembro de 2015. Embora a norma contábil estabeleça 
que, para $ns de reconhecimento e avaliação de crédito tributário, sejam adotados os critérios e alíquotas vigentes na data-base 
de elaboração das demonstrações $nanceiras, uma medida provisória ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional 
para que produza efeitos por prazo indeterminado e, dessa forma, seus efeitos contábeis foram reconhecidos a partir de 06 de 
]olozro de 2015, com a sua conversão em lei, Lei nº 13.169/2015, emitida pela Presidência da República. {^ Circular SUSEP 517 
d` 30 de julho de 2015: XY VV h_ i|][l] h_ SUV}t q]Z kozpZ\ihi i ~Zr\opir g�gX� }V��SUV}t xo_ hZ[k�_ []zr_ kr]uZ[�_[ lj\mZ\i[�
teste de adequação de passivos; ativos redutores; capital de risco de subscrição, crédito, operacional e mercado; constituição 
de banco de dados de perdas operacionais; plano de regularização de solvência; registro, custódia e movimentação de ativos, 
títulos e valores mobiliários garantidores das provisões técnicas; Formulário de Informações Periódicas - FIP/SUSEP; Normas 
Contábeis e auditoria contábil independente das seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de 
capitalização e resseguradores; exame de certificação e educação profissional continuada do auditor contábil independente e 
sobre os Pronunciamentos Técnicos elaborados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA, a qual entrou em vigor na data de sua 
publicação. A referida Circular revogou as Circulares SUSEP 457/12 e 508/15, dentre outras, mas na avaliação da Sociedade 
m�] geraram nenhum impacto sobre os números apresentados. h. Circular SUSEP 521 de 24 de novembro de 2015: f g�gX�t
no uso de suas competências, emitiu em 24 de novembro de 2015 a Circular SUSEP 521/2015 contemplando alterações e 
ajustes sobre a Circular 517/2015, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2016. A divulgação da referida Circular não gera 
ZYki\l][ sobre os números apresentados em 31 de dezembro de 2015. i. Relatório do Comitê de Auditoria: XY consonância 
com a Resolução nº 321/2015, Art. 131, o resumo do relatório do Comitê de auditoria será divulgado em conjunto com as 
demonstrações $nanceiras do HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo (acionista controlador) em março de 2016, na Gazeta 
h] Povo. j. Outras informações: XY 03 de agosto de 2015 foi anunciado pelo acionista controlador HSBC Holdings plc um 
acordo, assinado em 31 de julho de 2015, com o Banco Bradesco S.A. para a alienação das operações do HSBC no Brasil, 
correspondentes a totalidade das ações do HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo e HSBC Serviços e Participações Ltda, 
pelo valor de USD 5.186 bilhões, equivalente a aproximadamente R$ 17,6 bilhões em 31 de julho de 2015. O preço de aquisição 
está sujeito a ajustes de acordo com a variação patrimonial das operações que são objeto de transação na data da conclusão 
hi u_mhi�

16. Evento subsequente: XY 05 de janeiro de 2016 o Banco Central do Brasil (BACEN) aprovou a alienação das operações 
do HSBC no Brasil ao Banco Bradeso S.A.. A conclusão da operação está sujeita à aprovação dos demais órgãos reguladores 
competentes e ao cumprimento das formalidades legais.
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Aos Administradores e Acionistas
HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A.
Examinamos as demonstrações $nanceiras da HSBC Empresa de Capitalização 
(Brasil) S.A. ("Companhia") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos Kuxos de caixa do exercício 
$ndo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as 
demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações "nanceiras: 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações $nanceiras 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 
$nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes: y][[i responsabilidade é a 
h_ expressar uma opinião sobre essas demonstrações $nanceiras com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo 
auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as demonstrações $nanceiras 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 $nanceiras. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações $nanceiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.  
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações $nanceiras da 

~]Ykim�Zi para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 
nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a e$cácia 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 $nanceiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é su$ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações $nanceiras referidas anteriormente 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e $nanceira da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. em 31 de 
dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus Kuxos de caixa 
do exercício $ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP).
Ênfase: 
Chamamos a atenção para as Notas 15 j e 16, que se referem à divulgação em 3 de 
agosto de 2015 pelo acionista controlador HSBC Holdings plc sobre a celebração 
em 31 de julho de 2015 de um Acordo de alienação das operações do HSBC no 
Brasil para o Banco Bradesco S.A., estando a transação sujeita às aprovações 
regulatórias. Nossa opinião não está ressalvada em virtude desse assunto.
Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: O 
exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 
2014 foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que 
emitiram relatório de auditoria com data de 19 de fevereiro de 2015, sem ressalvas.

Curitiba, 26 de fevereiro de 2016

 PricewaterhouseCoopers Emerson Laerte da Silva
 Auditores Independentes Contador
 CRC 2SP000160/O-5 “F” PR CRC 1SP171089/O-3 “S” PR

��� �c�������� ` �d��������d��es da 
HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A.
Escopo da Auditoria: X�iYZmiY][ as provisões técnicas registradas nas 
h_Y]m[lri��_[ financeiras e os demonstrativos do capital mínimo e da solvência da 
HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A.  g]\Z_hih_¡ _Y ¢V h_ h_£_Yzr] h_
SUV}t elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, em conformidade 
com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) e com 
as normas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). A auditoria atuarial 
da carteira de seguros DPVAT não faz parte da extensão do trabalho do atuário 
independente da Sociedade, como previsto no Pronunciamento aplicável a auditoria 
atuarial independente.
Responsabilidade da Administração: f fhYZmZ[lri��] hi g]\Z_hih_ j
r_[k]m[su_p k_pi[ kr]uZ[�_[ lj\mZ\i[ r_|Z[lrihi[ mi[ h_Y]m[lri��_[ qZmim\_Zri[ _
pelos demonstrativos do capital mínimo e da solvência, elaborados de acordo com 
os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) e com as 
normas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e pelas bases de dados 
e respectivos 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: y][[i responsabilidade é a de 
_�kressar uma opinião sobre as provisões técnicas registradas nas demonstrações 
financeiras e os demonstrativos do capital mínimo e da solvência, como definidos 
no primeiro parágrafo acima, com base em nossa auditoria atuarial, conduzida 
de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária 

 ¤¥f¡ e com as normas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Estes 
princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial seja planejada e executada 
com o objetivo de obter segurança razoável de que as provisões técnicas 
registradas nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo 
e da solvência, estejam livres de distorção relevante. Uma auditoria atuarial envolve 
a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores das provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e 
dos demonstrativos do capital mínimo e da solvência, como definidos no primeiro 
parágrafo acima. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do 
atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante independentemente 
se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera os 
controles internos relevantes para o cálculo e elaboração das provisões técnicas 
registradas nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital 
mínimo e da solvência, para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre 
a efetividade desses controles internos da Sociedade.  Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de 
auditoria atuarial.
Opinião: Em nossa opinião, as provisões técnicas registradas nas demonstrações 
financeiras e os demonstrativos do capital mínimo e da solvência, como definidos 
no primeiro parágrafo acima, da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. 
em 31 de dezembro de 2015, 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).

Outros Assuntos: y] contexto de nossas responsabilidades acima descritas, 
considerando a avaliação de riscos de distorção relevante nos itens integrantes 
do escopo definido no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados 
procedimentos de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Sociedade e 
utilizadas em nossa auditoria atuarial, em base de testes aplicados sobre amostras. 
Consideramos que os dados selecionados em nossos trabalhos são capazes 
de proporcionar base razoável para permitir que os referidos itens integrantes 
do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. 
Adicionalmente, também a partir de selecionados procedimentos, em base de testes 
aplicados sobre amostras, observamos que existe correspondência desses dados, 
que serviram de base para apuração dos itens integrantes do escopo definido no 
primeiro parágrafo, com aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos respectivos 
Quadros Estatísticos, para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes. 

g�] �iop]t SW h_ q_u_reiro de 2016.
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