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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
continua

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

Senhores Acionistas,

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

no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 
incluindo as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), acompanhadas 
das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer dos  Atuários 
Independentes.

Desempenho das Operações de Capitalização 

Inovação em Produtos e Serviços

Atualizada com as tendências do mercado, a Bradesco Capitalização lançou o título de capitalização “Pé 

de Capitalização no Bradesco Celular.

Destaca-se também, o lançamento do produto para clientes Exclusive do Banco Bradesco, o “Pé Quente 
Bradesco Exclusive Socioambiental”. O novo produto possui três opções de pagamentos mensais, sendo 

Resultado do Exercício

Política de Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos

Os acionistas da Bradesco Capitalização, em cada exercício, terão direito a receber, a título de dividendos, o 

Investindo para o futuro

Em seus mais de trinta anos de história a Bradesco Capitalização tem pautado sua atuação com o 

contribuir para o desenvolvimento do hábito da economia programada.

no Brasil.

e ainda concorrer a prêmios todas as semanas.

Riscos: operacional, crédito, mercado, subscrição e liquidez

adotados no mercado nacional e em atendimento à legislação vigente, possui uma Diretoria Gerencial de 

integrada na gestão de riscos e o alinhamento com a estrutura da Organização Bradesco.

Estão inseridos, nesse contexto, o aculturamento de gestão de riscos e capital, nos vários níveis de atuação 

Internos, visando ao monitoramento contínuo da exposição e tolerância aos riscos.

de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros se reúnem, trimestralmente, com o objetivo de aprovar 
estratégias, normas e procedimentos relacionados à Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros, além 

possíveis impactos na Organização Bradesco.

Governança Corporativa 

dos processos, estruturas e mecanismos de monitoramento e de controles, sempre levando em conta o 
Conduta Ética, disponível a todos os públicos 

. 

os mais elevados padrões éticos e de responsabilidade corporativa. Nessa linha, o Grupo possui canal de 

Ética, procedimentos e normas internas, demonstrando o compromisso constante em traçar, com clareza, as 

Controles Internos e Compliance

Internos do Grupo Bradesco Seguros. Os processos são continuamente reavaliados e os testes de aderência 

Sarbanes-Oxley e com os principais frameworks de controles, como o COSO 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Control Objetives for 

Information and Related Technology
.

Os trabalhos de controles internos são desenvolvidos em conjunto com as diversas áreas gestoras de 

externas, políticas, normas e procedimentos internos, Códigos de Conduta e de autorregulação aplicáveis. 
Os resultados obtidos são reportados periodicamente à Alta Administração, ao Comitê de Controles Internos 
e Compliance e, sob demanda, ao Comitê de Auditoria, ambos da Organização Bradesco.

práticas operacionais estejam aderentes.

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo

lavagem de dinheiro. Esta estrutura está alicerçada a partir da Comissão de Avaliação de Operações com 

suspeição e a comunicação de propostas, operações ou situações com indícios ao Conselho de Controle 

Prevenção à Fraude

Dada a importância do tema, a Companhia adota mecanismos de controles internos, como a disponibilização 

apresentam indícios de irregularidades. 

Plano e Gestão de Continuidade de Negócios

Segurança da Informação

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

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

Reconhecimento

as categorias mais importantes do mercado. 

Agradecimentos

Órgãos Reguladores e o trabalho dedicado dos

Diretoria

ATIVO Nota 2016 2015
CIRCULANTE  .............................................................................................  4.118.913  3.587.278 
 Disponível .................................................................................................  126 531 
  Caixa e bancos  ........................................................................................
 Aplicações  ................................................................................................ 4  4.040.665  3.531.539 
 Crédito das operações de capitalização  ...............................................  6.807  4.133 
  Crédito das operações de capitalização  ..................................................
 Outros créditos operacionais ..................................................................  13  56 
  Outros créditos operacionais  ...................................................................
 Títulos e créditos a receber .....................................................................  71.302  51.019 
   ..................................................................... - 
  Créditos tributários e previdenciários .......................................................  6 
  Outros créditos .........................................................................................
ATIVO NÃO CIRCULANTE  ........................................................................  3.683.141  4.027.128 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  ...............................................................  3.636.480  3.996.629 
 Aplicações  ................................................................................................  4  3.469.487  3.736.977 
 Títulos e créditos a receber  ....................................................................  166.993 259.652 
  Créditos tributários e previdenciários .......................................................  6 
   .....................................................................  13(v) 
IMOBILIZADO ..............................................................................................  7  1.344  1.591 
  Bens móveis  ............................................................................................
  Outras imobilizações ................................................................................
INTANGÍVEL ................................................................................................  8  45.317  28.908 
  Outros intangíveis  ....................................................................................
TOTAL DO ATIVO ........................................................................................  7.802.054  7.614.406 

PASSIVO Nota 2016 2015
CIRCULANTE  .............................................................................................  7.311.921  7.386.295 
 Contas a pagar  ......................................................................................... 569.501 492.599 
  Obrigações a pagar  .................................................................................  9 
  Impostos e encargos sociais a recolher ...................................................
  Encargos trabalhistas  ..............................................................................
  Impostos e contribuições  .........................................................................  10 
 Débitos de operações com capitalização .............................................. 329 199 
  Débitos operacionais ................................................................................
 Depósitos de terceiros  ............................................................................  11 691  14 
  Provisões técnicas - capitalização  .......................................................  12  6.741.400  6.893.483 
  Provisão para resgates  ............................................................................
  Provisão para sorteios  .............................................................................
  Provisão administrativa  ............................................................................
PASSIVO NÃO CIRCULANTE ....................................................................  22.215  21.458 
 Outros débitos  .........................................................................................   22.215  21.458 
  Provisões judiciais .................................................................................... 13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...............................................................................  14 467.918 206.653 
  Capital social ............................................................................................  
  Reservas de lucros  ..................................................................................
  Ajustes de avaliação patrimonial ..............................................................
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................  7.802.054  7.614.406 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

1 Contexto operacional

sediada em Barueri, autorizada pela Superintendência de Seguros Privados - (SUSEP) a operar em 
todas as modalidades de capitalização em todo o território nacional. O endereço registrado da sede da 

 A Companhia é controlada diretamente pela empresa Bradesco Seguros S.A. e em última instância pelo 
Banco Bradesco S.A..

 As operações são conduzidas no contexto do conjunto das empresas integrantes do Grupo Bradesco 

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

2 Resumo das principais políticas contábeis

demonstrações contábeis.
a. Base de preparação 
 Em consonância com a Circular SUSEP no

pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), incluindo os pronunciamentos, as orientações 

b. Base para avaliação, de apresentação e moeda funcional

c. Uso de estimativas e julgamentos 

contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. 

 
período contábil.

 (i) Disponível (Caixa e equivalentes a caixa)

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

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

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

  Caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento, tais 

sejam perdas por redução ao valor recuperável, são reconhecidas em outros resultados abrangentes 

tiveram seus valores justos obtidos a partir das tabelas de taxas médias do mercado secundário 

pública, a Companhia estabelece o valor justo por meio de técnicas de avaliação. Essas técnicas 

geradas pela Administração da própria Companhia. 

é revertida e registrada no resultado.

tenha sido registrada perda do valor recuperável, é reconhecida em outros resultados abrangentes.
  Perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas no resultado para instrumentos patrimoniais 

e. Imobilizado

reconhecidos pelo custo histórico, reduzido por depreciação acumulada e perdas por redução ao valor 

 Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os 

custos de transação no resultado do exercício.

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

seguintes taxas anuais para os periodos corrente

continua

Nota 2016 2015
Receita líquida com títulos de capitalização ................................ 560.915 592.422 
  Arrecadação com títulos de capitalização......................................
  Variação da provisão para resgate ................................................
Variação das provisões técnicas ...................................................  (7.133)  7.367 
Resultado com sorteio ....................................................................  (94.185)  (92.686)
Custo de aquisição.......................................................................... 18(a)  (51.200)  (57.895)
Outras receitas e despesas operacionais ..................................... 18(b)  36.347 37.826 
  Outras receitas operacionais .........................................................
  Outras despesas operacionais ......................................................
Despesas administrativas .............................................................. 18(c)  (112.825) (106.153)
Despesas com tributos ................................................................... 18(d)  (25.678)  (27.311)

 ....................................................................... 18(e) 471.416 565.997 
.......................................................................
.....................................................................

Resultado patrimonial ..................................................................... 18(f) -  3.653 
Resultado operacional .................................................................... 777.657 923.220 
Ganhos e perdas com ativos não correntes .................................  5.084  2.626 
Resultado antes dos impostos e participações ........................... 782.741 925.846 
  Imposto de renda ........................................................................... 18(g)
  Contribuição social......................................................................... 18(g)
  Participações sobre o resultado.....................................................
Lucro líquido do exercício .............................................................. 431.374 565.311 
Quantidade de ações ...................................................................... 227.152 227.152 
Lucro líquido por ação - R$ ............................................................  1.899,05  2.488,69 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2016 2015
Resultado antes dos impostos e participações .................................................  782.741 925.846 
Ajustes para:
  Depreciações e amortizações..............................................................................
  Variações das provisões técnicas ........................................................................
  Ganho ou perda na alienação de investimentos, imobilizado e intangível .......... - 
  Variações monetárias  .........................................................................................
Lucro líquido ajustado do exercício .................................................................... 6.388.251  6.361.672 
Variações nas contas patrimoniais (aumento)/redução:
  Aplicações - títulos a valor justo por meio do resultado .......................................
  Créditos das operações de capitalização ............................................................

 .................................................................................
  Outros créditos operacionais ...............................................................................
  Contas a pagar ....................................................................................................
  Débitos das operações de capitalização .............................................................
  Dépósitos de terceiros ......................................................................................... - 
  Provisões técnicas - capitalização .......................................................................
  Outros débitos......................................................................................................
Caixa consumido pelas operações......................................................................  (7.722.111)  (4.790.289)
  Imposto de renda sobre o lucro pago  .................................................................
  Contribuição de renda sobre o lucro pago  ..........................................................
Caixa líquido (consumido)/gerado nas atividades operacionais......................  (1.660.431)  1.270.195 
Atividades de investimento
  Dividendos e juros sobre capital próprios recebidos ...........................................  - 
  Aplicações - títulos diponíveis para a venda ........................................................
  Ajustes com títulos e valores mobiliários - positivos ............................................
  Ajustes com títulos e valores mobiliários - negativos...........................................

......................................................................................
  Ativo intangível desenvolvido internamente .........................................................
  Alienação de imobilizado .....................................................................................
Caixa gerado/(consumido) nas atividades de investimentos ........................... 1.900.026 (569.667)

  Dividendos e juros sobre capital próprios pagos .................................................
 .......................................... (240.000) (700.000)

(Redução)/aumento de caixa e equivalente de caixa  ........................................  (405)  528 
 ...........................................

 .............................................
(Redução)/aumento de caixa e equivalente de caixa  ........................................  (405)  528 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2016 2015 
Lucro líquido do exercício .................................................................................... 431.374 565.311 

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

Total do resultado abrangente do exercício ....................................................... 561.265 469.631 
Atribuível aos acionistas controladores ............................................................. 561.265 248.136 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Reservas de lucros  Ajustes
 Capital  Aumento  Reserva  Reserva  de avaliação  Lucros 
 social  de capital  legal  estatutária  patrimonial  acumulados  Total 

Saldo em 1° janeiro de 2015  ...........................................................................................................  312.824  - 18.117  434.154  (174.142)  - 590.953 

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

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

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

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

 ........................................................................................  -  - - - 
Saldo em 31 dezembro de 2015  .....................................................................................................  385.000  - 46.383  45.092  (269.822)  - 206.653 
Ajustes com títulos e valores mobiliários ...........................................................................................  -  - - -  - 

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

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

Saldo em 31 dezembro de 2016  .....................................................................................................  385.000  - 67.952  154.897  (139.931)  - 467.918 
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 



250 – São Paulo, 127 (38) Diário Ofi cial Empresarial sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017

f. Intangíveis
 Softwares

acumuladas por impairment
 Despesas de desenvolvimento interno de software 

demonstrar sua intenção e capacidade de concluir o desenvolvimento, mensurando seu custo e a utilização 
dos softwares softwares 
desenvolvidos internamente incluem todos os custos diretamente atribuíveis ao desenvolvimento, 
deduzido da amortização acumulada gerada durante a vida útil, e são testados por impairment, caso haja 
indicativo de perda.

g. 

se o valor contábil de um ativo exceder seu valor recuperável. 
h. Provisões técnicas

capitalização, aplicável sobre os pagamentos realizados, sendo capitalizada mensalmente pelo indexador 

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

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

 A provisão de despesa administrativa (PDA) é constituída para cobrir as despesas de manutenção dos 
títulos de capitalização de pagamento único (PU).

i. Carregamento dos principais produtos

Carregamento
Processo SUSEP Tipo 2016/2015

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

j. Ativos e passivos contingentes (provisões judiciais)
 (i) Ativos contingentes

da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível.  Os ativos 

 (ii) Passivos contingentes
  As ações judiciais são contabilizadas levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a 

natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento 

perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados em notas 

como remotos não são divulgados.

da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos nas 
demonstrações contábeis.

k. Benefícios a empregados

obrigações atuariais desses planos
planos são administrados pela Bradesco Vida e Previdência S.A.

l. Imposto de renda e contribuição social

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

m. Resultado
 As receitas dos planos de capitalização são reconhecidas contabilmente no mês de sua emissão, de 

acordo com os tipos de arrecadação, podendo ser em pagamentos mensais ou em pagamento único. 

de juros ao mês.
 As correspondentes provisões técnicas são constituídas simultaneamente ao reconhecimento 

das receitas.
 As receitas com planos de capitalização prescritos são reconhecidas após o período de prescrição, de 

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

ao valor recuperável (impairment
n. Novas normas e interpretações ainda não adotadas

hedge. A nova norma mantém as orientações 

 Os possíveis impactos decorrentes da adoção dessas alterações estão sendo avaliados e serão 
concluídos até a data da entrada em vigor da norma.

3 Gerenciamento de riscos
a. Introdução

processos de mensuração e o gerenciamento de riscos. 

 
 O gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades, utilizando-o com o objetivo de adicionar 

da Companhia. 
 São realizados investimentos nas ações relacionadas ao processo de gerenciamento de 

 

valor agregado.

sustentabilidade, envolvendo, principalmente, aspectos voltados à transparência e prestação de contas.
 Nesse contexto, o processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas 

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

recursos humanos e tecnológicos, voltados a estas atividades.
 O gerenciamento de todos os riscos inerentes às atividades de modo integrado é abordado, dentro de 

internas). Essa abordagem proporciona o aprimoramento contínuo dos modelos de gestão de riscos e 

nível, sobre o tema com o intuito de se obter sinergia entre estas atividades. Essa instância denominada 
Comitê Executivo de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros estuda todos os riscos (subscrição, 

elabora planos de mitigação, entre outras atribuições.

o Conselho de Administração na aprovação de políticas institucionais, diretrizes operacionais e 
estabelecimento de limites de exposição a riscos.

b. Risco de subscrição

 O gerenciamento do risco de subscrição é realizado pela Gerência de Produtos. As políticas de 
subscrição e aceitação de riscos são periodicamente avaliadas através de grupos de trabalho. Além 
disso, a Diretoria Gerencial de Gestão de Riscos, parte integrante da estrutura de gerenciamento de 
riscos, têm como uma de suas principais atribuições o cálculo do capital regulatório bem como de enviar 

 
 Os títulos de capitalização são de duração de médio e longo prazos, e por este motivo são utilizadas 

algumas premissas atuariais para monitorar e estimar os riscos envolvidos baseados na experiência 

persistência e sorteios. 
 Os riscos a

 A Companhia monitora e avalia a exposição de riscos, sendo responsável pelo desenvolvimento, 

técnicas. A implementação dessas políticas e o gerenciamento desses riscos são apoiados pela 

 O risco de sorteio é gerenciado pelo acompanhamento constante do desempenho das séries de títulos 
não integralizadas.

 
da Companhia.

 O risco de um elevado nível de despesas é gerenciado principalmente pela avaliação da rentabilidade da 
companhia e pelo monitoramento mensal dos níveis das despesas administrativas. 

c. Risco de crédito
 O risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrer perdas associadas ao não cumprimento, pelo 

valores relativo

 O gerenciamento do risco de crédito da Companhia é um processo contínuo e evolutivo de mapeamento, 

integridade e a independência dos processos.

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

cálculo do capital.
 avalia o risco de crédito como baixo pelo 

continua
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2016

Rating AAA AA B
Sem 

Total
Valor justo por meio do resultado ................. 2.860.541 88.108 2.292 13.344 2.964.285

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

Disponíveis para a venda ............................... 4.499.736 5.229 40.902 - 4.545.867
 ............................... - - -
 ............................... -

rating 

Banco Bradesco e dos Comitês Executivo de Gestão de Riscos e de Estratégia de alocação de Ativos do 
Grupo Bradesco Seguros para as tratativas deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para o 
atendimento regulatório/aprimoramento nos processos de gestão.

d. Risco de liquidez 

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

respectivos passivos. Para tanto, são empregados métodos atuariais para estimar os passivos oriundos 

2016
Prazo estimado de realização

Fluxo de Ativos (ii) Fluxo de Passivos (iii)
 ...............................

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

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

............................................... -
Total  .............................................................................. 8.572.150 7.603.706

dos títulos vigentes.

de capitalização. 
 

com capitalização.

e. Risco de mercado

podem apresentar descasamentos de prazos, moedas e indexadores.

diariamente, de maneira independente.
 O controle do risco de mercado é realizado para todas as empresas do Grupo Bradesco Seguros. 

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

 

 
de Administração.

 As propostas
como pelos Comitês Executivos de Investimentos e de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros. 
Posteriormente são submetidas à aprovação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de 

das operações.

 Os principais riscos monitorados são os riscos de taxa de juros e de carteira de ações. 

 As posições em ações são mensuradas mediante a metodologia de VaR Delta-Normal para o horizonte 

Economic 
Value Equity

ros, com impactos sobre os ativos e passivos ao 
longo da vida das operações, não representando necessariamente ajuste contábil.

Cenário
Choque de 1 ponto base para taxa de 

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

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

Fatores de riscos

Período
Taxa de Juros 

em reais
Índices 

de preços
Renda 

variável
Total sem 

correlação
Total com 

correlação
 .. -

Impacto sobre 
as exposições 
sujeitas à: .......

Variações de taxas 
 

cupons de taxas de juros

Variação da taxa 
dos cupons de 

índices de preços

Variação do 
preço de 

ações   

f. Risco operacional
 O risco operacional é representado pela perda resultante de processos internos, pessoas e sistemas 

Estratégico e o de Imagem.

 A Companhia aborda o gerenciamento do risco operacional num processo de aprimoramento contínuo, 

para gerenciamento do risco operacional é acompanhado trimestralmente pelos comitês executivos do 
 

das dependências envolvidas no processo, bem como as revisões executadas anualmente.

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

áreas, visando à melhoria contínua, ações corretivas e preventivas do Risco Operacional.
g. Gerenciamento de capital

suas atividades, contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos e metas, de acordo com as 
características de cada empresa do Grupo. Para tanto, são considerados o ambiente de negócios, a 

de atuação. 

prospectiva, seja em situações de normalidade de mercado, ou em condições extremas, atendendo 

h. Limitações das análises de sensibilidade 

impactos maiores ou menores não devem ser interpolados ou extrapolados a partir desses resultados.

se movimentam através de diversos níveis, as ações de gerenciamento poderiam incluir a venda de 
investimentos, mudança na alocação da carteira, entre outras medidas de proteção. 

4 Aplicações

 2016 % 2015 %
Títulos a valor justo por meio do resultado ......................... 2.964.285 39,47 1.014.219 13,95

  ......................
Títulos disponíveis para venda ............................................. 4.545.867 60,53 6.254.297 86,05

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

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

 .
 ...

 ............................................ - -
Total ......................................................................................... 7.510.152 100,00 7.268.516 100,00

b. Composição das aplicações por prazo e por título

resultado” estão apresentados no ativo circulante, independentemente dos prazos de vencimento. Os 

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

2016

 

1 a 30 dias 
ou sem 

venci- 
mento 

definido

31 a  
180 

dias

181 a 
360 

dias
Acima de 
360 dias

Valor 
contábil/ 

Valor 
justo

Valor 
atualizado

Ajuste 
a valor 

justo
Títulos a valor justo 
 por meio do resultado . 83.597 47.413 190.702 2.642.573 2.964.285 2.964.225 60

 do tesouro ...................... - -

  nacional ........................ -

 de emissores privados  .. -
      

Notas do tesouro
  nacional  ....................... - - -

  tesouro - operação
  compromissada........... - - - -
Debêntures ...................... - -
Notas do tesouro
  nacional - operação
  compromissada........... - - - -
Títulos disponíveis
  para venda ................... 1.076.380 - - 3.469.487 4.545.867 4.779.086 (233.219)
Notas do tesouro
  nacional ........................ - - 

  nacional ........................ - -
Debêntures ...................... - - -

  recebíveis imobiliários .. - - -

  imobiliários .................... - - -
Notas do tesouro
  nacional - operação
  compromissada........... - - - -
Total ................................ 1.159.977 47.413 190.702 6.112.060 7.510.152 7.743.311 (233.159)

 2015

 

1 a 30 dias 
ou sem 

venci- 
mento 

definido

31 a  
180 

dias
181 a 360 

dias
Acima de 
360 dias

Valor 
contábil/ 

Valor 
justo

Valor 
atualizado

Ajuste 
a valor 

justo
Títulos a valor justo
  por meio do 
 resultado ................ 26.313 79.196 123.408 785.302 1.014.219 1.014.054 165

  emissores privados  .

  tesouro ..................... - - -
Debêntures ................. - - -
Notas do tesouro 
 nacional - operação
  compromissada...... - - - -
Títulos disponíveis
  para venda .............. 591.230 386.709 1.539.381 3.736.977 6.254.297 6.704.001 (449.704)
Notas do tesouro
  nacional ................... - -

  nacional ...................
Debêntures ................. - - -
Ações.......................... - - -

  recebíveis 
 imobiliários .............. - - -

 investimentos 
 imobiliários .............. - - -
Total ........................... 617.543 465.905 1.662.789 4.522.279 7.268.516 7.718.055 (449.539)

continua
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c. Cobertura das provisões técnicas

 2016 2015
Total das provisões técnicas ......................................................................... 6.741.400 6.893.483
Total a ser coberto (A) .................................................................................... 6.741.400 6.893.483

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

 ..........................................................................
Ações................................................................................................................ -
Total dado em cobertura (B) .......................................................................... 7.438.897 7.251.198

 ........................................................................................ 697.497 357.715

d. Hierarquia do valor justo

Nível 1:
Nível 2: Inputs

Nível 3:  
(inputs não observáveis).

2016 2015
 Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Valor justo por meio do 

resultado .................................... 2.573.508 390.777 2.964.285 366.027 648.192 1.014.219
 ......... - -

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

  privados ....................................... - -
Notas do tesouro nacional .............. - - - -

 - operação compromissada .......... - - - -
Debêntures ..................................... - -
Notas do tesouro nacional
 - operação compromissada .......... - -
Disponíveis para venda ............... 4.501.367 44.500 4.545.867 6.210.466 43.831 6.254.297
Notas do tesouro nacional .............. - -

 ............. - -
Debêntures ..................................... - -

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

  imobiliários ................................... - -
Notas do tesouro nacional

 ......... - - - -
Ações.............................................. - - - -
Total ............................................... 7.074.875 435.277 7.510.152 6.576.493 692.023 7.268.516

2016

 
Valor justo por 

meio do resultado
Disponível 
para venda Total

Saldo em 1º de janeiro ................................... 1.014.219 6.254.297 7.268.516
 ...................................................

(-) Resgates ......................................................
 ...............................................

(-) Ajuste ao valor justo ..................................... -
 ..................... 2.964.285 4.545.867 7.510.152

2015

 
Valor justo por 

meio do resultado
Disponível 
para venda Total

Saldo inicial em 1º de janeiro ......................... 1.489.520 5.862.977 7.352.497
 ....................................................

(-) Resgates .......................................................
 ................................................

(-) Ajuste ao valor justo ...................................... -
(-) Impairment ...................... -

  ..................... 1.014.219 6.254.297 7.268.516
f. Desempenho
 A Administração mensura a rentabilidade de seus investimentos utilizando como parâmetro a variação 

benchmark.

objetivo de atuação no mercado de derivativos, seja através de posições ativas ou proteção (hedge de 
valor justo), visa administrar a exposição a riscos de mercado, de moeda ou taxa de juros e proteção das 
posições detidas à vista.

Fundo de investimento Mercadoria (*)
Prazo de 
Realização

Compromisso 
de Compra

Compromisso 
de Venda

 .............. meses -
 .............. -

 ..............
Acima de 5 

anos -
Total ..................................................... 48.926 (6.572)

Investimentos das Seguradoras, tem por objetivo a proteção das carteiras, não gerando perdas ou 
ganhos devido a contrapartida do resultado do ativo objeto da proteção.

a. Créditos tributários e previdenciários

2016 2015

 Circulante
Não 

circulante Total Circulante
Não 

circulante Total
Impostos a compensar ............... - -

(b-i) - -
(b-ii) - -

Total ........................................... 71.245 114.018 185.263 50.703 209.681 260.384
b. Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos

 
Saldo em 

2015
Consti- 
tuição

Rea- 
lização

Saldo em 
2016

Créditos tributários sobre diferenças temporárias
Provisão para desvalorização de títulos e investimentos ...... -

.....................................
Provisões para contingências cíveis .....................................
Provisões para contingências trabalhistas ............................
Outros ....................................................................................
Total dos créditos tributários sobre diferenças
  temporárias ....................................................................... 35.405 1.566 (10.332) 26.639
Ajuste a valor de mercado - títulos disponíveis para venda ..
Total dos créditos tributários ............................................. 215.287 27.477 (122.837) 119.927

Saldo em 
2014

Consti- 
tuição

Rea- 
lização

Saldo em 
2015

Créditos tributários sobre diferenças temporárias     
Provisão para desvalorização de títulos e investimentos ......

.....................................
Provisões para contingências cíveis .....................................
Provisões para contingências trabalhistas ............................
Outros ....................................................................................
Total dos créditos tributários sobre diferenças 
temporárias .......................................................................... 71.497 8.894 (44.986) 35.405
Ajuste ao valor de mercado - títulos disponíveis para venda 
Total dos créditos tributários ............................................. 187.594 121.194 (93.501) 215.287

 
Saldo em 

2015
Consti- 
tuição

Rea- 
lização

Saldo em 
2016

 (5)
Total ...................................................................................... 5.606 308 (5) 5.909

 
Saldo em 

2014
Consti- 
tuição

Rea- 
lização

Saldo em 
2015

 -
Total ...................................................................................... 5.320 286 - 5.606

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

 
Imposto 

de renda
Contribuição 

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

 .............................................................
Total ............................................................................. 16.725 9.914 26.639

 A projeção de realização de crédito tributário é uma estimativa e não está diretamente relacionada à 

7 Imobilizado

 
Saldo 

em 2015 Aquisição 
Depre- 
ciação Baixa

Saldo 
em 2016

Bens móveis ...................................
Outras imobilizações ...................... - -
Total ............................................... 1.591 16 (254) (9) 1.344

 
 Saldo 

em 2014 Aquisição 
Depre- 
ciação Baixa

Saldo 
em 2015 

Bens móveis ...................................
Outras imobilizações ...................... -
Total ............................................... 377 1.323 (108) (1) 1.591

8 Intangível 
Saldo 

em 2015 Aquisição Amortização 
Saldo 

em 2016
Sistema de computação .................
Total ............................................... 28.908 24.882 (8.473) 45.317

Saldo 
em 2014 Aquisição Amortização 

Saldo 
em 2015

Sistema de computação .................
Total ............................................... 11.802 20.532 (3.426) 28.908

9 Obrigações a pagar
2016 2015

 .........................................................................
Participação nos lucros a pagar ......................................................................

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

Outras obrigações ...........................................................................................
Total ................................................................................................................ 312.231 256.467

10 Impostos e contribuições 
 2016 2015
Imposto de renda..............................................................................................
Contribuição social ...........................................................................................

 ............................................................................................................
PIS ....................................................................................................................
Total ................................................................................................................. 253.068 233.299

11 Depósito de terceiros
2016 2015

Até 30 dias Total Até 30 dias Total
 .

Total ................................................... 691 691 14 14
12 Provisões técnicas - capitalização 
a. Composição

 2016 2015
Provisão matemática para capitalização ..........................................................
Provisão para resgates.....................................................................................
Provisão para despesas administrativas ..........................................................
Provisão para sorteios a realizar ......................................................................
Provisão para sorteios a pagar.........................................................................
Total ................................................................................................................. 6.741.400 6.893.483

b. Movimentação das provisões técnicas 
 2016 2015 
Saldo em 1º de janeiro ................................................................................... 6.893.483 6.707.862

 .............................................................
(-) Resgates/sorteios pagos .............................................................................
(-) Baixa de títulos prescritos ............................................................................

 .....................................................................
Saldo em 31 de dezembro ............................................................................. 6.741.400 6.893.483

13 Provisões judiciais
 A 

perdas decorrentes dos respectivos processos. O passivo relacionado à obrigação legal em discussão 

  A Companhia vem discutindo judicialmente a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos e 

  São ações ajuizadas por ex-empregados, visando obter indenizações, em especial o pagamento 

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

considerando o ano de ajuizamento.

cujos valores estão sendo discutidos judicialmente pela Companhia.

 Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º de janeiro de 2016 ........ 20.545 66 847 21.458
Constituições ....................................... -
Reversões ...........................................
Atualização monetária ......................... - -
Saldo em 31 de dezembro de 2016 .. 21.010 266 939 22.215

continua
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Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º de janeiro de 2015 ........ 19.357 51 609 20.017
Constituições .......................................
Reversões/pagamentos.......................
Atualização monetária ......................... - -
Saldo em 31 de dezembro de 2015 .. 20.545 66 847 21.458

 2016 2015
 .........................................................................................................

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

Cíveis e trabalhistas .........................................................................................
Plano verão - IR e CS....................................................................................... -
Outros ...............................................................................................................
Total ................................................................................................................. 52.975 49.971

14 Patrimônio líquido
a. Capital social e dividendos

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

nos termos da legislação societária brasileira.

2016 2015
Lucro líquido do exercício ............................................................................. 431.374 565.311
Constituição da reserva legal ...........................................................................
Base de cálculo dos dividendos ................................................................... 409.805 537.045
Dividendos propostos no exercício...................................................................

 ........................................................... -
Dividendos antecipados ................................................................................... -
Total dos dividendos e juros sobre capital próprio .................................... 254.908 484.903
Porcentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício ........................ 62,20% 90,29%

b. Atos societários

 

c. Reserva legal

utilizada para a compensação de prejuízos ou para aumento do capital social. 
d. Reserva estatutária

estando sujeita à deliberação em Assembleia Geral.
15 Gestão de Capital

(CNSP) e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), além de otimizar retorno sobre capital para 
os acionistas.

a. Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital 

 A Companhia está apurando o CR com base nos riscos de subscrição, crédito, mercado e operacional 

2016
Patrimônio líquido contábil .................................................................................................. 467.921
Ajustes contábeis:................................................................................................................. (45.317)
(-) Ativos intangíveis ................................................................................................................
Ajustes associados à variação dos valores econômicos: ................................................ 76.719

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

Patrimônio líquido ajustado (PLA) ....................................................................................... 499.323
Capital mínimo requerido (CMR) - (Maior valor entre I e II) ............................................... 207.621
Capital base (I) ....................................................................................................................... 10.800
Capital adicional com correlação (II) (*) .............................................................................. 207.621
Capital adicional de risco de subscrição .................................................................................
Capital adicional de risco de crédito ........................................................................................
Capital adicional de risco de mercado.....................................................................................
Capital adicional de risco operacional .....................................................................................

 ..................................................
 .............................................................................................. 291.702

 .................................................................................... 697.497
Ativos líquidos ....................................................................................................................... 697.497

 ...... 206.060
Índice de liquidez em relação ao CR % (**) ......................................................................... 338%

 (*) Cálculo de Capital de Risco é a soma do capital de risco de crédito, mercado, subscrição e operacional 

16 Benefícios a empregados
 

saúde, assistência odontológica, seguro de vida e de acide
17 Transações e saldos com partes relacionadas

2016 2015  2016 2015
Ativo ......................................... 63.916 12.962 Despesas  ............................ (57.568) (53.089)

Disponível ............................... 20 711
Rateio das despesas
  administrativas ................ (52.683) (48.267)

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

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

Aplicações............................... 63.896 12.251 Despesas com aluguéis  .... (798) (623)

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

BSP Empreendimentos
 Imobiliários S.A. 
 (empresa ligada) ...............
Banco Bradesco S.A.

 ................ -
Passivo  ................................... 306.863 246.462 Outras despesas ................ (3.989) (3.986)

Dividendos a pagar  ............... 300.000 240.000
Banco Bradesco S.A.

 ...........
Bradesco Seguros S.A.
 (controlador direto) .................  (empresa ligada) (c)............
Valores a pagar   ..................... 6.863 6.462
Bradesco Seguros S.A. 
 (controlador direto) (b) ............
BSP Empreendimentos 

Imobiliários S.A. 
 (empresa ligada) (e) ............ -

Despesas com 
 prestação de serviço ......... (98) (213)

 (empresa ligada) (c)................ -  (empresa ligada) .................
Total (ativo – passivo)  ........... (242.947) (233.500) Total (receita – despesa)  ... (57.568) (53.089)

 

atividades e critérios estabelecidos na Convenção do Grupo Bradesco Seguros.

 (d) Despesas com taxa de custódia e serviços de ações escriturais.

 Remuneração do pessoal-chave da Administração

Bradesco Seguros.

2016 2015
Benefícios a Administradores   

 .......................
Proventos .........................................................................................................
Encargos sociais ..............................................................................................
Total ................................................................................................................. 1.257 4.379

baseada em ações para seu pessoal-chave da Administração.
18 Detalhamento das contas de resultado
a. Custo de aquisição

 2016 2015
Despesas de custeamento de venda ...............................................................
Despesas de corretagem .................................................................................

 ..............................................................................
Total ................................................................................................................. (51.200) (57.895)

b. Outras receitas e despesas operacionais
 2016 2015
Receita com baixa de títulos prescritos ............................................................
Outras receitas e despesas operacionais ........................................................
Reversão de provisão para contingências cíveis .............................................
Total ................................................................................................................. 36.347 37.826

c. Despesas administrativas
 2016 2015
Despesas com pessoal próprio ........................................................................

Ordenados .....................................................................................................
 ....................................................................................................

Honorários da Administração ........................................................................
Planos de previdência privada ......................................................................
Outras ............................................................................................................

 ...................................................
Despesas com publicidade e propaganda institucional....................................
Despesas com serviços de terceiros ................................................................
Despesas com donativos e contribuições ........................................................
Despesas administrativas diversas  ..................................................................
Total ................................................................................................................. (112.825) (106.153)

d. Despesas com tributos
 2016 2015

 ..................................................................................
Despesas com PIS ..........................................................................................

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

Total ................................................................................................................ (25.678) (27.311)

 2016 2015

 ................................................................
Atualização monetária de créditos tributários ................................................
Receitas com títulos de renda variável ..........................................................

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

 ............................................................................... -
Subtotal ........................................................................................................... 1.001.937 1.127.450

Atualização monetária das provisões técnicas ..............................................
 ...................................

........................................................
Redução ao valor recuperável de títulos de renda variável  ......................... -
Atualização monetária de provisões judiciais ................................................

 .........................................................................
Subtotal ........................................................................................................... (530.521) (561.453)
Total ................................................................................................................. 471.416 565.997

f. Resultado patrimonial
 2016 2015

 .......................................... - 
Total ................................................................................................................. - 3.653

g. Despesas de imposto de renda e contribuição social
 2016 2015
Impostos diferidos  

Realização/constituição no exercício sobre adições temporárias ................
Subtotal .......................................................................................................... (9.069) (36.378)

Imposto de renda e contribuição social devidos ...........................................
Imposto de renda e contribuição social do exercício ................................ (350.878) (360.080)

19 Reconciliação da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social
2016 2015

Resultado antes de impostos e participações ............................................ 782.741 925.846

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

Doações, patrocínios e brindes .....................................................................
Participações no lucro ...................................................................................
Contribuição de entidade de classe ..............................................................
Dividendos .....................................................................................................

 ........................................................................................ -
Excesso de gastos com a previdência ..........................................................

 ............................................................................
Outros valores ...............................................................................................

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

Imposto de renda e contribuição social contabilizados no exercício ....... (350.878) (360.080)
Alíquota efetiva ............................................................................................... 44,83% 38,89%

20 Outras informações
 

continua
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES

Aos Administradores e Acionistas da
Bradesco Capitalização S.A.

Examinamos as provisões técnicas registradas nas demonstrações contábeis e os demonstrativos do 
capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas e da solvência 

relatório, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, de acordo com os princípios atuariais 

Responsabilidade da Administração 
A Administração é responsável pelas provisões técnicas registradas nas demonstrações contábeis e pelos 
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas 
e da solvência elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária 

Responsabilidade dos atuários independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões técnicas registradas nas 
demonstrações contábeis e sobre demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade 
de cobertura das provisões técnicas e da solvência com base em nossa auditoria atuarial, conduzida de 

dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas e da solvência estão 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 contábeis e dos demonstrativos 
do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas e da solvência. 
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de 

considera os controles internos relevantes para o cálculo e elaboração das provisões técnicas registradas 
nas demonstrações contábeis e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade 
de cobertura das provisões técnicas e da solvência da Companhia para planejar procedimentos de auditoria 

de auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas registradas nas demonstrações contábeis e os demonstrativos do 
capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas e da solvência 

Outros assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção 

seus aspectos mais relevantes.

 

Anexo I
Bradesco Capitalização S.A.

(Em milhares de Reais)
1. Provisões Técnicas 31/12/2016
Total de provisões técnicas auditadas 6.741.400

2. Demonstrativo dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas 31/12/2016

 .............................................................................................................
Valores redutores (b) ................................................................................................................ -
Total a ser coberto (a-b) 6.741.400
3. Demonstrativo do Capital Mínimo 31/12/2016
Capital Base (a)
Capital de Risco (CR) (b)

31/12/2016
 .....................................................................................

 ................................................................................................
291.702

Ativos Garantidores (d).............................................................................................................
 .............................................................................................................

697.497
 ....................................................................................................................

Capital de Risco (CR) (h) .......................................................................................................
Índice de Liquidez em relação ao CR % (*) ( g / h) 338,5%

Aos Administradores e Acionistas da Bradesco Capitalização S.A.

Opinião

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 

Base para opinião

“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 

respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 

necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 

continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não 

alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 

em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 

Pollarix S.A.
CNPJ/MF nº 04.755.710/0001-82 - NIRE 35.300.187.733

Carta de Renúncia
Carta dirigida à Pollarix S.A., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 
04.755.710/0001-82, com seus atos registrados na JUCESP sob 
NIRE 35.300.187.733 (“Companhia”), aos cuidados de sua única 
sócia, Companhia Brasileira de Alumínio, com sede em São Paulo/
SP, CNPJ/MF nº 61.409.892/0001-73, com seus atos registrados na 
JUCESP sob NIRE 35300012763. Rodolpho de Oliveira Franco 
Protasio, OAB/SP nº 137.681-B e CPF nº 942.891.237-91, residente e 
domiciliado em São Paulo/SP, renuncio ao cargo de Diretor sem 
designação específica, para o qual fui reeleito na AGO de 29/04/2016, 
de acordo com a lei e o Estatuto Social. A presente renúncia tem 
eficácia imediata e é realizada em caráter irrevogável e irretratável. 
Declaro, neste ato, não existir quaisquer obrigações pendentes entre 
mim e a Companhia ou seus diretores e empregados (cada um, “Parte 
Quitada”), pelo que dou às Partes Quitadas plena, geral, irrevogável e 
irretratável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo, seja a 
que título for (incluindo, mas não se limitando a, descumprimento 
contratual, indenização por perda de cargo, aposentadoria ou injusta ou 
indevida demissão, ou discriminação de qualquer natureza), em relação 
à minha atuação como diretor da Sociedade e à minha renúncia. A 
presente é firmada em 4 vias de igual teor e forma. Atenciosamente, 
Rodolpho de Oliveira Franco Protasio. Recebida: Companhia Brasileira 
de Alumínio. SP, 22/12/2016. JUCESP nº 53.792/17-8 em 31/01/2017. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Tiisa Infraestrutura e Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 10.579.577/0001-53 - NIRE 35300364848

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Com fundamento no §3º do Artigo 2º do Regimento Interno do Conselho 
Fiscal e Artigo 163, V, da Lei nº 6.404/76, ficam convocados os Acionis-
tas a se reunirem em AGE, a ser realizada, em primeira convocação, no 
dia 03/03/17, às 10 hs, na sede da Companhia, localizada na Avenida 
Doutor Cardoso de Melo, nº 1.608, 3º andar - Vila Olímpia, em SP/SP, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I - AGE: 1. A continui-
dade do funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício de 2016, em 
decorrência de pedido de renúncia do Conselheiro Ademir José Scarpin, 
a prévia manifestação do Acionista Banco Fibra negando a posse do 
respectivo suplente e a posterior negativa do Sr. Suplente Rubens dos 
Santos a tomar posse. 2. Caso se decida pela continuidade do Conse-
lho Fiscal, e pelas mesmas razões acima, a eleição e posse imediata 
de novo membro do Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2016, com 
mandato até a próxima AGO. Os Senhores Acionistas poderão ser repre-
sentados na Assembleia Geral por procuradores constituídos na forma 
do Artigo 126, Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de 
mandato deverão ser depositados na sede da Sociedade, com antece-
dência de 48 hs da realização da Assembleia, aos cuidados da Melissa 
Sualdini Ferrari de Melo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.608, 
3° andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
São Paulo, 22 /02/17. Bruno Shigueyoshi Oshiro - Conselheiro Fiscal; 
Andreia Cristina da Silva - Conselheira Fiscal; Melissa Sualdini Fer-
rari de Melo - Advogada da Companhia. (23, 24 e 25/02/2017)

CRYSTALSEV COMÉRCIO  
E REPRESENTAÇÃO LIMITADA

CNPJ/MF nº 01.979.841/0001-55
NIRE 35.214.571.717

ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados, na forma da lei, os Senhores sócios da Crystalsev 
Comércio e Representação Limitada (“Sociedade”) para se reunirem 
em Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 9 de março de 2017,  
às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, localizada na cidade de 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Diederichsen, 
nº 400, Edifício Metropolitan, 18º andar, bairro Jardim América, a fim de 
deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:  
(i) Cumprimento ao acordo datado de 18 de março de 2010 entre a Pa-
raíso Bioenergia S.A., sucedida por incorporação pela Tonon Bioener-
gia S.A., e a Sociedade, mediante a entrega da totalidade das quotas 
de emissão da Sociedade detidas pela Paraíso Bioenergia S.A. para a  
Sociedade para posterior cancelamento, com a correspondente alte-
ração do valor nominal das quotas sociais da Sociedade; (ii) Cessão 
e transferência da totalidade das quotas sociais detidas por Socieda-
de Energética Orindiúva I Ltda. para a sócia Biosev Bioenergia S.A.;  
(iii) Alteração do artigo 4º do Contrato Social da Sociedade de forma a 
refletir as deliberações constantes dos itens (i) e (ii), acima; e (iv) Conso-
lidação do Contrato Social.

Ribeirão Preto, 24 de fevereiro de 2017
Cícero Torquato Junqueira Franco

Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Quotistas
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