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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

contábeis adotadas 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 

milhões de títulos ativos.

Inovação em Produtos e Serviços
portfólio com 

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 

Investimentos

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

no mercado nacional e em atendimento à legislação vigente, possui uma Estrutura de Gestão de Riscos 

monitorados.

tipos de riscos assumidos com base nas compensações risco-retorno para alcançar os objetivos estratégicos, 
assegurar o aculturamento de gestão de riscos nos vários níveis de atuação das empresas do Grupo, 

estratégias, normas e procedimentos relacionados à Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros, além 

possíveis impactos na Organização Bradesco.

º 

Governança Corporativa 

sustentável, o sistema de governança corporativa prevê relações entre as partes interessadas, externas e 

monitoramento, assegurando a aderência regulatória e a preservação dos valores estabelecidos nos Códigos 
de Conduta Ética da Organização Bradesco e Códigos de Conduta Ética Setoriais.

Fundamentados nessas premissas, mecanismos implementados colaboram na administração da Bradesco 

padrões de conduta e de responsabilidade corporativa; canais de comunicação para acolher opiniões, 

Controles Internos e Compliance

Compliance do Grupo Bradesco Seguros. Para a garantia desse item, a monitoria da publicação de normativos 
pelos Órgãos Reguladores é realizada diariamente, seguida do acompanhamento das ações necessárias até 
a respectiva implementação para o atendimento regulatório.

Ainda, em atendimento às determinações legais e baseado na política da Organização Bradesco, a Bradesco 

Sarbanes-Oxley 
ou com os principais frameworks de controles, como o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) e o COBIT (Control Objetives for Information and Related Technology). 

Os trabalhos de controles internos são desenvolvidos em conjunto com as diversas áreas gestoras de 
serviços, produtos e processos, visando proporcionar segurança razoável para o alcance dos objetivos 

e procedimentos internos. Os resultados obtidos são reportados periodicamente à Alta Administração, ao 
Comitê de Controles Internos e Compliance e ao Comitê de Auditoria, ambos da Organização Bradesco.

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

de dinheiro. Esta estrutura prevê a análise individualizada de suspeição e a comunicação de propostas, 
operações ou situações com indícios ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), bem como 

Prevenção à Fraude

e detecção dessas possíveis ocorrências, minimizando seus riscos operacionais, legais e reputacionais, 
assegurando assim a aderência às regulamentações vigentes. 

indícios de irregularidades. 

Plano e Gestão de Continuidade de Negócios

Capitalização está preparada para continuar seus processos críticos e essenciais de negócios, em especial 

Segurança da Informação

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

internos de comunicação disponíveis, abordando os mais diversos tipos de assuntos sobre o tema, com o 

mercado.

Premiações
 

Agradecimentos

 

Diretoria

 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)

ATIVO Nota 2017 2016
CIRCULANTE ........................................................................................ 1.447.088 4.118.913

Disponível .......................................................................................... 84 126
Caixa e bancos  ................................................................................

Aplicações .......................................................................................... 4 1.367.900 4.040.665
Crédito das operações de capitalização ......................................... 5.100 6.807

Crédito das operações de capitalização  ..........................................
Outros créditos operacionais ........................................................... 36 13

Outros créditos operacionais  ...........................................................
Títulos e créditos a receber .............................................................. 73.968 71.302

Créditos tributários e previdenciários  .............................................. 6
Outros créditos  ................................................................................

ATIVO NÃO CIRCULANTE  .................................................................. 6.841.047 3.683.141
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  ......................................................... 6.780.065 3.636.480

Aplicações  ......................................................................................... 4 6.706.323 3.469.487
Títulos e créditos a receber  ............................................................. 73.742 166.993

Créditos tributários e previdenciários  .............................................. 6
 ............................................................. 12(v)

IMOBILIZADO ........................................................................................ 7 1.151 1.344
Bens móveis  .......................................................................................
Outras imobilizações  ..........................................................................

INTANGÍVEL .......................................................................................... 8 59.831 45.317
Outros intangíveis  ...............................................................................

TOTAL DO ATIVO ................................................................................. 8.288.135 7.802.054

PASSIVO Nota 2017 2016
CIRCULANTE  ....................................................................................... 7.472.458 7.311.921

Contas a pagar ................................................................................... 416.994 569.501
Obrigações a pagar  ......................................................................... 9
Impostos e encargos sociais a recolher  ..........................................
Encargos trabalhistas  ......................................................................
Impostos e contribuições  ................................................................. 10

Débitos de operações com capitalização ....................................... 433 329
Débitos operacionais  .......................................................................

Depósitos de terceiros ...................................................................... 738 691
Provisões técnicas - capitalização ............................................... 11 7.054.293 6.741.400
Provisão para resgates  ....................................................................
Provisão para sorteios  .....................................................................
Provisão administrativa ....................................................................

PASSIVO NÃO CIRCULANTE .............................................................. 22.278 22.215
Outros débitos ................................................................................... 12 22.278 22.215

Provisões judiciais  ...........................................................................
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ......................................................................... 13 793.399 467.918

Capital social  ......................................................................................
Reservas de lucros  .............................................................................
Ajustes de avaliação patrimonial  ........................................................

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................. 8.288.135 7.802.054

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Nota 2017 2016
Receita líquida com títulos de capitalização ............................................. 678.707 560.915

Arrecadação com títulos de capitalização ...................................................
Variação da provisão para resgate ..............................................................

Variação das provisões técnicas ................................................................ (6.813) (7.133)
Resultado com sorteio ................................................................................. (102.744) (94.185)
Custo de aquisição....................................................................................... 17(a) (38.939) (51.200)
Outras receitas e despesas operacionais .................................................. 17(b) 21.714 36.347

Outras receitas operacionais .......................................................................
Outras despesa operacionais ......................................................................

Despesas administrativas ........................................................................... 17(c) (98.869) (112.825)
Despesas com tributos ................................................................................ 17(d) (29.772) (25.678)
Resultado financeiro .................................................................................... 17(e) 367.595 471.416

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

Resultado operacional ................................................................................. 790.879 777.657
Ganhos e perdas com ativos não correntes .............................................. 360 5.084
Resultado antes dos impostos e participações ........................................ 791.239 782.741

Imposto de renda ......................................................................................... 17(f),18
Contribuição social ...................................................................................... 17(f),18
Participações sobre o resultado ..................................................................

Lucro líquido do exercício ........................................................................... 435.086 431.374
Quantidade de ações ................................................................................... 227.152 227.152
Lucro líquido por ação - R$ ......................................................................... 1.915,40 1.899,05

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em milhares reais, exceto o lucro liquido por ação)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016  (Em milhares de reais)

2017 2016
Resultado antes dos impostos e participações ...................................................... 791.239 782.741
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 ......................................................................... 6.382.222 6.388.251
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........................................................................... (3.637.270) (7.722.111)
Imposto de renda sobre o lucro pago  .......................................................................
Contribuição de renda sobre o lucro pago  ...............................................................

Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades operacionais........................... 2.401.140 (1.660.431)
Atividades de investimento

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

 .........................................................................................
- Ativo intangível desenvolvido internamente ............................................................
- Alienação de imobilizado ......................................................................................... -

Caixa (consumido)/gerado nas atividades de investimentos ................................ (1.956.182) 1.900.026
Atividades de financiamento

- Dividendos e juros sobre capital próprios pagos .....................................................
Caixa consumido nas atividades de financiamento ............................................... (445.000) (240.000)
Redução de caixa e equivalente de caixa ................................................................ (42) (405)

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

Redução de caixa e equivalente de caixa ................................................................ (42) (405)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2017 2016
Lucro líquido do exercício ........................................................................................... 435.086 431.374

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

Total do resultado abrangente do exercício .............................................................. 576.991 561.265
Atribuível aos acionistas controladores .................................................................... 576.991 561.265

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais) 

 Reservas de lucros  Ajustes de 
avaliação 

patrimonial  Capital social  Reserva legal 
 Reserva  

estatutária 
 Lucros  

acumulados  Total 
Saldos em 1º de janeiro de 2016  ............................................................................................................................. 385.000 46.383 45.092 (269.822) - 206.653
Ajustes com títulos e valores mobiliários .................................................................................................................... - - - -

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

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

Saldo em 31 de dezembro de 2016  ......................................................................................................................... 385.000 67.952 154.897 (139.931) - 467.918
Ajustes com títulos e valores mobiliários .................................................................................................................... - - - -

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

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

Saldo em 31 de dezembro de 2017  ......................................................................................................................... 385.000 76.998 329.427 1.974 - 793.399
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em milhares de reais)

1 Contexto operacional

todas as modalidades de capitalização em todo o território nacional. O endereço registrado da sede da 

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 

às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), incluindo os 
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 

b. Base para avaliação, de apresentação e moeda funcional

c. Uso de estimativas e julgamentos 

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. Revisões com 

material dentro do próximo período contábil.
d. Segregação entre circulante e não circulante

circulante, independentemente dos prazos de vencimento.

Passivo Não Circulante.

passivos de provisões técnicas, acompanham suas características e objetivos.
e. Aplicações e instrumentos financeiros

e avaliação, descritos a seguir:
(i) Disponível e Equivalentes de Caixa

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

(ii) Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado

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.

(iii) Ativos financeiros mantidos até o vencimento
 Caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento, 

do período. 
(iv) Ativos financeiros disponíveis para venda

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

(v) Determinação do valor justo

 Quotas em fundos de investimentos

 Títulos Públicos

 Ações e Fundos Imobiliários

 Título privados - Certificado de Depósitos Bancários, Depósitos a prazo em Garantia Especial, 
Nota Promissória, Letras Financeiras

e b) O spread
spread de crédito é obtido por 

pelo Departamento de Crédito do Bradesco; ii) distribuição em classes de emissores, através da 

do spread por meio das taxas de emissão ponderadas por classe e pelo volume negociado.
 Debênture

 Outros

justo por meio de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes 

própria Companhia. 
(vi) Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos financeiros

é revertida e registrada no resultado do período.
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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 

(vii) Empréstimos e recebíveis

perdas por redução ao valor recuperável.
(viii) Instrumentos financeiros derivativos

exclusivamente, à proteção de riscos associados com a variação de taxas de juros dos investimentos. 

 Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e os custos de transação são reconhecidos 

determinado com base em cotações de preços de mercado para derivativos negociados em bolsa 

curvas de rendimento são utilizadas para determinar o valor justo de taxa de juros.
f. Imobilizado

O imobilizado de uso é reconhecido ao custo histórico, reduzido por depreciação acumulada e perdas de 

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

custos de transação no resultado do período.

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

g. 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
de softwares desenvolvidos internamente incluem todos os custos diretamente atribuíveis ao 

impairment, caso haja indicativo de perda.

h. Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos não financeiros

de um ativo exceder seu valor. 
i. 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. Para o cálculo é realizada a projeção do valor presente esperado das despesas 

do Prêmio Único, tem o objetivo de torná-la mais aderente as necessidades de provisionamento da 

j. Carregamento dos principais produtos
Carregamento

Processo SUSEP Tipo 2017/2016
 .................................................................................. PU
 .................................................................................. PU
 .................................................................................. PU
 .................................................................................. PU
 .................................................................................. PU
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................

k. 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
 São constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, 

(iii) Obrigações legais
 Decorrem de processos judiciais relacionados a obrigações, cujo objeto de contestação é sua 

de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis.
l. Benefícios a empregados

(i) Obrigações de curto prazo

(ii) Obrigações por aposentadorias
 Plano de contribuição definida

pela empresa patrocinadora, sendo os recursos investidos em um FIE (Fundo de Investimento 

do plano está integralmente coberto por ativos garantidores.
(iii) Outras obrigações pós-emprego

(iv) Outros benefícios de curto prazo

m. Imposto de renda e contribuição social

pela mesma autoridade tributária sobre a entidade sujeita à tributação. Ativos de imposto de renda e 

sua realização não seja provável.
n. Resultado

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

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
o. Novas normas e interpretações ainda não adotadas

CPC 47– Receita de contratos com clientes 

e como a receita é mensurada. 

CPC 48 – Instrumentos financeiros (IFRS 9)

CPC 06 (R2) – Operações de arrendamento Mercantil 

O novo pronunciamento altera de maneira mais substancial a contabilidade das entidades arrendatárias, 

IFRS 17 – Contratos de Seguros

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e portanto, a Administração concluirá sua avaliação até 
a data da entrada em vigor das normas.

3 Gerenciamento de riscos
a. Introdução

processos de mensuração e o gerenciamento de riscos. 
Estrutura de gerenciamento de riscos
O gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades, utilizando-o com o objetivo de adicionar 

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

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 

e estrutura diretiva, estabelecendo diretrizes e normas, provendo 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 

Comitê Executivo de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros estuda todos os riscos (subscrição, 

elabora planos de mitigação, entre outras atribuições.
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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 

Principais riscos associados aos Títulos de Capitalização
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 histórica, 
tais como: premissas sobre retorno de investimentos, despesas administrativas, persistência e sorteios. 
Os riscos associados aos títulos de capitalização incluem, entre outros: 

sorteados em séries não integralizadas;

Gerenciamento dos riscos dos Títulos de Capitalização
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.

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 

 Gerenciamento do Risco de Crédito
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 baseado 

do capital.

 2017
Ativos financeiros - Rating AAA AA A Sem rating Total
Valor justo por meio do resultado ........ 1.172.495 96.412 96.558 - 1.365.465

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

Disponíveis para a venda ...................... 6.666.406 - 39.917 2.435 6.708.758
 ...................... - - -
 ...................... -

rating

Bradesco Seguros, do Comitê Executivo de Investimentos e, mensalmente, a Reunião Interna de 
Alocação de Ativos pela Área de Gestão de Investimentos da Bradesco Seguros S.A. para as tratativas 

processos de gestão.
d. Risco de liquidez 

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

 Exposição ao risco de liquidez

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

Prazo estimado de realização
Fluxo de Ativos (i) Fluxo de Passivos (ii)

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

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

.................................... -
Total  ................................................................... 10.052.646 7.452.711

persistência, e o término de vigência dos títulos vigentes.
 Gerenciamento do Risco de Liquidez

Seguros para as tratativas deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para o atendimento 

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.

 Gerenciamento do risco de mercado 

Administração.
Definição de Limites

como pelo Comitê Executivo de Investimentos e Comitê Executivo de Gestão de Riscos do Grupo 

Bradesco Seguros. Posteriormente são submetidas à aprovação do Comitê de Gestão Integrada de 

as características das operações.

Os principais riscos monitorados são os riscos de taxa de juros. 
 Modelos de Mensuração do Risco de Mercado

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

Economic 
Value Equity

longo da vida das operações, não representando necessariamente ajuste contábil.
 Análise de Sensibilidade de Risco de Mercado

Cenário

Fator de risco
Choque de 1 ponto base para taxa de 

juros e 1% de variação para preços
 ............................

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

Fatores de riscos

Período
Taxa de Juros 

em reais
Índices 

de preços
Total sem 

correlação
Total com 

correlação
 

Definição .........

Exposições sujeitas à variações 
de taxas de juros prefixadas e 

cupom de taxas de juros

Exposições sujeitas 
à variação da taxa 

dos cupons de 
índices de preços   

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

Estratégico e o de Imagem.
 Gerenciamento do risco operacional

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

da Companhia;

negócios da Companhia;

das dependências envolvidas no processo, bem como as revisões executadas anualmente.
 Procedimentos de Controle e Monitoramento contínuo

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

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 natureza das operações, a 

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

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
a. Resumo da classificação das aplicações 

 2017 % 2016 %
Títulos a valor justo por meio do resultado ......................... 1.365.465 16,91 2.964.285 39,47

........................
Títulos disponíveis para venda ............................................. 6.708.758 83,09 4.545.867 60,53

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

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

 . - -
Total ......................................................................................... 8.074.223 100,00 7.510.152 100,00

b. Composição das aplicações por prazo e por título

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

2017

 

1 a 30 dias 
ou sem 

vencimento 
definido

31 a 
180 

dias

181 a 
360 

dias
Acima de 
360 dias

Valor 
contábil/ 

Valor 
justo

Valor 
atualiza-

do

Ajuste 
a valor 

justo
Títulos a valor justo por 
meio do resultado .................. 145.935 60.299 2.040 1.157.191 1.365.465 1.361.457 4.008

 - -
 .... - - -
-

res privados ............................. -

- operação compromissada 
 ............................. - - - -

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

Debêntures .............................. - -
Títulos disponíveis para 
venda ...................................... 2.435 - - 6.706.323 6.708.758 6.705.469 3.289

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

Debêntures .............................. - - -
Fundos de investimentos 
imobiliários............................... - - -
Total ........................................ 148.370 60.299 2.040 7.863.514 8.074.223 8.066.926 7.297
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2016

 

1 a 30 dias 
ou sem 

vencimen-
to 

definido

31 a 
180 

dias

181 a 
360 

dias
Acima de 
360 dias

Valor 
contábil/ 

Valor 
justo

Valor 
atualiza-

do

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

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

emissores privados  .......... -
 - - -

compromissada (nota 
 .................................. - - - -

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

Nacional - operação 
compromissada (nota 

 .................................. - - - -
Títulos disponíveis para 

venda ............................... 1.076.380 - - 3.469.487 4.545.867 4.779.086 (233.219)
 . - - 
 - -

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

imobiliários ........................ - - -
Fundos de investimentos 

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

operação compromissada 
 ......................... - - - -

Total .................................... 1.159.977 47.413 190.702 6.112.060 7.510.152 7.743.311 (233.159)
c. Cobertura das provisões técnicas

 2017 2016
Total das provisões técnicas ............................................................................. 7.054.293 6.741.400
Total a ser coberto (A) ........................................................................................ 7.054.293 6.741.400

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

 ...............................................................................
Total dado em cobertura (B) ............................................................................... 7.880.893 7.438.897
Suficiência (B) - (A) .............................................................................................  826.600 697.497

d. Hierarquia do valor justo

Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos;
Nível 2: Inputs
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços);
Nível 3: inputs 
não observáveis).

2017 2016
 Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Valor justo por meio do resultado ... 1.071.791 293.674 1.365.465 2.573.508 390.777 2.964.285

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

privados ............................................ - -

operação compromissada ................ - -
 - - - -

Notas do tesouro nacional ................... - -
Debêntures .......................................... - -
Notas do tesouro nacional - operação 

compromissada ................................ - - - -
Disponíveis para venda .................... 6.667.447 41.311 6.708.758 4.501.367 44.500 4.545.867
Notas do tesouro nacional ................... - -

 .................. - -
Debêntures .......................................... - -
Fundos de investimentos imobiliários.. - -

 - - - -

compromissada ................................ - - - -
Total .................................................... 7.739.238 334.985 8.074.223 7.074.875 435.277 7.510.152

e. Movimentação das aplicações financeiras
2017

 
Valor justo por 

meio do resultado
Disponível 
para venda Total

Saldo em 1º de janeiro ............................................. 2.964.285 4.545.867 7.510.152
 .............................................................

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

(-) Ajuste ao valor justo............................................... - 
Saldo final em 31 de dezembro ............................... 1.365.465 6.708.758 8.074.223

2016

 
Valor justo por 

meio do resultado
Disponível 
para venda Total

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

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

(-) Ajuste ao valor justo.............................................. -
Saldo final em 31 de dezembro  ............................. 2.964.285 4.545.867 7.510.152

f. Desempenho

benchmark, e as taxas médias 

5 Instrumentos financeiros derivativos

regulamentação vigente, as operações com contratos derivativos podem ser realizados nas carteiras 

podendo, também, realizar operações de síntese de posição do mercado à vista; não podendo, todavia, 
gerar cumulativamente com as posições detidas à vista, exposição superior a uma vez o respectivo 

relacionados com operações compromissadas.

perdas ou ganhos devido à contrapartida do resultado do ativo objeto da proteção.

2017

Fundo de investimento exclusivo
Compro-

misso
Prazo de 

Realização
Quanti-

dade
Valor de 

referência
Ajuste  

(ultimo dia)
Futuro DI.............................................. Compra

Venda
Total .................................................... 2.487 38.870 (20)

2016

Fundo de investimento exclusivo
Compro-

misso
Prazo de Reali-

zação
Quanti-

dade
Valor de 

referência
Ajuste  

(ultimo dia)
Futuro DI.............................................. Compra

Compra Acima de 5 anos
Venda -

Total .................................................... 2.590 42.354 10

6 Ativos e passivos fiscais
a. Créditos tributários e previdenciários

2017 2016

 Circulante
Não 

circulante Total Circulante
Não 

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

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

Total ................................................ 73.936 19.228 93.164 71.245 114.018 185.263
b. Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos

(i) Créditos tributários diferidos

 
Saldo 

em 2016
Consti-
tuição

Realiza-
ção

Saldo 
em 2017

Créditos tributários sobre diferenças temporárias
...........................................

Provisões para contingências cíveis ...........................................
Provisões para contingências trabalhistas .................................. -
Provisão para desvalorização de títulos e investimentos ............ - -
Outros ..........................................................................................
Total dos créditos tributários sobre diferenças temporárias 26.639 1.386 (1.359) 26.666
Ajuste a valor de mercado - títulos disponíveis para venda ........ - -
Total dos créditos tributários ................................................... 119.927 1.386 (94.647) 26.666

Saldo 
em 2015

Consti-
tuição

Realiza-
ção

Saldo 
em 2016

Créditos tributários sobre diferenças temporárias     
...........................................

Provisões para contingências cíveis ...........................................
Provisões para contingências trabalhistas ..................................
Provisão para desvalorização de títulos e investimentos ............ -
Outros ..........................................................................................
Total dos créditos tributários sobre diferenças temporárias 35.405 1.566  (10.332) 26.639
Ajuste ao valor de mercado - títulos disponíveis para venda ......
Total dos créditos tributários ................................................... 215.287 27.477 (122.837) 119.927
(ii) Obrigações fiscais diferidas 

 
Saldo 

em 2016
Consti-
tuição

Realiza-
ção

Saldo 
em 2017

Ajuste a valor de mercado - títulos disponíveis para venda ........ - -
 .. -

Total ............................................................................................ 5.909 1.529 - 7.438

 
Saldo 

em 2015
Consti-
tuição

Realiza-
ção

Saldo 
em 2016

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

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

 
Imposto 

de renda
Contribuição 

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

 ..................................................................
Total .................................................................................. 16.758 9.908 26.666

7 Imobilizado
Saldo em 2016 Aquisição Depreciação Baixa Saldo em 2017

Bens móveis ................... (55) -
Outras imobilizações ...... -
Total ............................... 1.344 9 (202) - 1.151
 Saldo em 2015 Aquisição Depreciação Baixa Saldo em 2016
Bens móveis ...................
Outras imobilizações ...... - -
Total ............................... 1.591 16 (254) (9) 1.344

8 Intangível 
Saldo em 2016 Aquisição Amortização Saldo em 2017

Sistema de computação .........................
Total ....................................................... 45.317 29.790 (15.276) 59.831

Saldo em 2015 Aquisição Amortização Saldo em 2016
Sistema de computação .........................
Total ....................................................... 28.908 24.882 (8.473) 45.317

9 Obrigações a pagar
2017 2016

 ......................................................................
Fornecedores ................................................................................................

.......................................
Participação nos lucros a pagar ....................................................................
Outras obrigações .........................................................................................
Total .............................................................................................................. 146.157 312.231

10 Impostos e contribuições 
 2017 2016
Imposto de renda...........................................................................................
Contribuição social ........................................................................................
COFINS .........................................................................................................
PIS .................................................................................................................
Total .............................................................................................................. 269.042 253.068

11 Provisões técnicas 
a. Composição

 2017 2016
Provisão matemática para capitalização .......................................................
Provisão para resgates..................................................................................
Provisão para despesas administrativas .......................................................
Provisão para sorteios a realizar ...................................................................
Provisão para sorteios a pagar......................................................................
Total .............................................................................................................. 7.054.293 6.741.400

b. Movimentação das provisões técnicas 
 2017 2016
Saldo em 1º de janeiro ................................................................................ 6.741.400 6.893.483

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

(-) Baixa de títulos prescritos .........................................................................
(-) Penalidade sobre resgate antecipado ......................................................

 ..................................................................
Saldo em 31 de dezembro .......................................................................... 7.054.293 6.741.400

12 Provisões judiciais

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



quarta-feira, 28 de fevereiro de 2018 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 128 (37) – 147

continua

(i) Obrigações legais - fiscais e previdenciárias
 A Companhia vem discutindo judicialmente a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos e 

(ii) Processos trabalhistas
 São ações ajuizadas por ex-empregados e terceiros, visando obter indenizações, em especial o 

 Para os processos com características semelhantes e não julgados, a provisão é constituída com 

(iii) Processos cíveis

cujos valores estão sendo discutidos judicialmente pela Companhia.
(iv) Movimentação das provisões judiciais constituídas
 Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º de janeiro de 2017 .................... 21.010 266 939 22.215

 .....
Pagamentos .................................................... -
Atualização monetária ..................................... - -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 .............. 21.525 9 744 22.278

Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º de janeiro de 2016 ................... 20.545 66 847 21.458

 ....
Pagamentos ................................................... - -
Atualização monetária .................................... - -
Saldo em 31 de dezembro de 2016 ............. 21.010 266 939 22.215
(v) Depósitos judiciais e fiscais
 2017 2016

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

....................................................................................................
Cíveis e trabalhistas ......................................................................................
Outros ............................................................................................................
Total .............................................................................................................. 54.514 52.975

13 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.
2017  2016

Lucro líquido do exercício .......................................................................... 435.086 431.374
Constituição da reserva legal ........................................................................
Base de cálculo dos dividendos ................................................................ 426.040 409.805
Dividendos propostos no exercício................................................................
Total dos dividendos ................................................................................... 106.510 254.908
Porcentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício ..................... 25,00% 62,20%

b. Reserva legal

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

estando sujeita à deliberação em Assembleia Geral.

14 Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital

(CNSP) e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), além de otimizar o 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 
como demonstrado abaixo:
Patrimônio líquido contábil .................................................................................................... 793.399
Ajustes contábeis:................................................................................................................... (59.831)
(-) Ativos intangíveis ..................................................................................................................
Ajustes associados à variação dos valores econômicos: .................................................. 240.094

 
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) ....................................................................................... 973.662
Capital Mínimo Requerido (CMR) - (Maior valor entre I e II) ................................................ 387.308
Capital base (I) ......................................................................................................................... 10.800
Capital adicional com correlação (II) (*) ................................................................................ 387.308
Capital adicional de risco de subscrição ...................................................................................
Capital adicional de risco de crédito ..........................................................................................
Capital adicional de risco de mercado.......................................................................................
Capital adicional de risco operacional .......................................................................................

 ....................................................
Suficiência de capital (PLA-CMR) .......................................................................................... 586.354
Ativos líquidos ......................................................................................................................... 7.880.893
Suficiência dos ativos garantidores (**) ................................................................................ 826.600
Capital de risco deduzido dos ajustes econômicos para fins de índice de liquidez (***) 395.551
Índice de liquidez em relação ao CR % (****) ........................................................................ 209%
(*)  Cálculo de Capital de Risco é a soma do capital de risco de crédito, mercado, subscrição e operacional 

15 Benefícios a empregados
Planos de Previdência Complementar

16 Transações e saldos com partes relacionadas
2017 2016  2017 2016

Ativo  ................................ 88.376 63.916  Despesas  ........................................... (48.702) (57.568)

Disponibilidades  ............ 139 20  
Rateio das despesas 
administrativas .................................  (43.626) (52.683)

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

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

Aplicações ...................... 88.237 63.896  Despesas com aluguéis  ................... (797) (798)
Banco Bradesco S.A. 

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

Passivo  ........................... 112.843 306.863 Outras despesas ............................... (3.990) (3.989)

Dividendos a pagar  ....... 106.510 300.000
Banco Bradesco S.A.  

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

Valores a pagar  .............. 6.333 6.863
Despesas com prestação de 
serviço .............................................. (289) (98)

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

 
(empresa ligada) ................................

(empresa ligada) (c) ........
Europ Assistance Brasil Serviços de 
Assistência S.A. (empresa ligada) (e) -

Scopus Desenvolvimento de Sistemas 
 ....................... -

Total (ativo – passivo)  ... (24.467) (242.947) Total (receita – despesa) .................. (48.702) (57.568)

sociedade de comando do Grupo Bradesco Seguros, no desenvolvimento de atividades de: a) 

atividades e critérios estabelecidos na Convenção do Grupo Bradesco Seguros.

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

17 Detalhamento das contas de resultado
a. Custo de aquisição

 2017 2016
Despesas de custeamento de venda ....................................................................
Despesas de corretagem ......................................................................................

 ...................................................................................
Total ...................................................................................................................... (38.939) (51.200)

b. Outras receitas e despesas operacionais
 2017 2016
Receita com baixa de títulos prescritos .................................................................

 ...............................
Outras receitas e despesas operacionais .............................................................
Total ...................................................................................................................... 21.714 36.347

c. Despesas administrativas
 2017 2016
Despesas com pessoal próprio .............................................................................

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

 ............................................................
Honorários da Administração .............................................................................
Outras .................................................................................................................

 ........................................................
Despesas com serviços de terceiros .....................................................................
Despesas com publicidade e propaganda institucional.........................................
Despesas com donativos e contribuições .............................................................
Despesas administrativas diversas .......................................................................
Total ...................................................................................................................... (98.869) (112.825)

d. Despesas com tributos
 2017 2016
Despesas com COFINS ........................................................................................
Despesas com PIS ................................................................................................

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

Total ...................................................................................................................... (29.772) (25.678)
e. Resultado financeiro 

 2017 2016
Receitas financeiras

 .........................................................................
Atualização monetária de créditos tributários.........................................................

 ...........................................
Receitas com títulos de renda variável - dividendos e juros sobre o capital 
próprio .................................................................................................................... -
Subtotal ................................................................................................................. 856.837 1.001.937
Despesas financeiras
Atualização monetária das provisões técnicas.......................................................

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

Atualização monetária de provisões judiciais .........................................................
 ..................................................................................

Subtotal ................................................................................................................. (489.242) (530.521)
Total ....................................................................................................................... 367.595 471.416

f. Despesas de imposto de renda e contribuição social
 2017 2016
Impostos diferidos  

 ........................
Subtotal ................................................................................................................ (187) (9.069)
Imposto de renda e contribuição social devidos....................................................
Imposto de renda e contribuição social do exercício ...................................... (355.640) (350.878)

18 Reconciliação da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social
2017 2016

Resultado antes de impostos e participações ................................................. 791.239 782.741

respectivamente ....................................................................................................

Participações no lucro ...........................................................................................
Dividendos ............................................................................................................. -
Doações, patrocínios e brindes .............................................................................

.................................................
Contribuição de entidade de classe ......................................................................
Outros valores .......................................................................................................
Imposto de renda e contribuição social contabilizados no exercício ............ (355.640) (350.878)
Alíquota efetiva .................................................................................................... 44,95% 44,83%

19 Outras informações
a. Relatório do Comitê de Auditoria 

Diretor-Geral
Diretor-Gerente
Diretor-Gerente

Curt Cortese Zimmermann Diretor-Gerente
Diretor
Diretor
Diretor
Diretor

DIRETORIA

Companhia perante a SUSEP.

Bernardo Ferreira Castello
º
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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.
Barueri - SP
Opinião

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

Base para opinião

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 dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis

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

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

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 

divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos 

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

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 

os aspectos relevantes, de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária 

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 31/12/2017
Total de provisões técnicas auditadas 7.054.293

2. Demonstrativo dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas auditadas 31/12/2017
Provisões Técnicas (a) 7.054.293
Valores redutores (b)
Total a ser coberto (a-b) 7.054.293

3. Demonstrativo do Capital Mínimo 31/12/2017
Capital Base (a)
Capital de Risco (CR) (b)
Exigência de Capital (CMR) (máximo de a e b) 387.308

4. Demonstrativo da Solvência 31/12/2017

Suficiência / (Insuficiência) do PLA (c = a - b) 586.354
Ativos Garantidores (d)

Suficiência/ (Insuficiência) dos Ativos Garantidores (f = d – e) 826.600

Capital de Risco (CR) (h)
Índice de Liquidez em relação ao CR % (*) ( g / h) 209%

EMDHAP - Empresa Municipal  
de Desenvolvimento  

Habitacional de Piracicaba
CNPJ 60.727.385/0001-15
Comunicado de Pregão

Pregão Presencial nº 001/2018 - Processo Administrativo nº 003/2018.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Serviço 
Social. 
Credenciamento: dia 15/03/18 das 10h00min às 10h30min.
Início da Sessão: dia 15/03/18 às 10h30min na sede da EMDHAP, sito 
à Avenida Cristóvão Colombo nº 1.900, Bairro Algodoal, Piracicaba/SP.
Consulta/Aquisição gratuita do Edital: www.emdhap.piracicaba.sp.
gov.br ou ainda na sede da Empresa, de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 
16h00min. Piracicaba, 26 de fevereiro de 2018.

João Manoel dos Santos - Diretor-Presidente

Breof S.A.
CNPJ/MF nº 10.212.757/0001-00 - NIRE 35.300.359.143

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 08/02/2018, às 10 horas. Convocação e Presença:
Convocação dispensada em razão da presença de acionistas representan-
do a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: 
restaram aprovadas pela unanimidade dos presentes a distribuição às 
acionistas de lucros acumulados, no valor de R$ 840.640,00, de forma 
proporcional às participações no capital social, sendo: (a) R$ 458.965,06 à 
acionista PAULISTA 2 LLC; (b) R$ 204.742,08 à acionista PAULISTA 3 
LLC; e (c) R$ 176.932,86 à acionista PROJECT ACQUA LLC. A adminis-
tração da Companhia ficou incumbida e autorizada a tomar as providên-
cias necessárias para a entrega do referido valor às acionistas. A presente 
ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: 
Rodrigo Avila Sarti - Presidente, Sergio Lemos de Magalhães - Secretário.
Acionistas: PAULISTA 2 LLC, por procuração Rodrigo Avila Sarti, PAULIS-
TA 3 LLC, por procuração Rodrigo Avila Sarti, e PROJECT ACQUA LLC,
por procuração Rodrigo Avila Sarti. JUCESP n° 88.743/18-4 em 
21/02/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo - SINDI-CLUBE - Edi-
tal de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Nos termos da letra 
“c” do inciso I do Artigo 15 do Estatuto Social do Sindicato dos Clubes 
do Estado de São Paulo, observadas ainda as disposições do artigo 6º, 
§ 2º, inciso I, artigo 9º, § 1º, inciso I, e artigo 13, § 5º, convoco os Clubes 
Associados com direito a voto na forma regimental, para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária nos termos do Artigo 13 do mencionado 
Estatuto, a ser realizada no dia 13/03/2018, terça-feira, em sua Sede 
Social à Avenida Indianópolis, 628 - Indianópolis, com a primeira convo-
cação prevista para às 19h00 com a finalidade de cumprirem a seguinte 
ordem do dia: I - Abertura dos trabalhos pelo Sr. Presidente da Diretoria; 
II - Formação da Mesa Diretora dos trabalhos; III - Leitura, votação e 
discussão da ata da Assembleia Anterior; IV - Tomar conhecimento do 
relatório de atividades da Diretoria durante o ano de 2017; V - Discussão, 
deliberação e votação das contas e do balanço geral relativo ao exercício 
de 2017, juntamente com o parecer do Conselho Fiscal e o relatório dos 
auditores independentes. Na hipótese de não haver número legal para a 
Assembleia funcionar em primeira convocação, o será em segunda con-
vocação às 19h30, neste caso com a presença de qualquer número de 
associados com direito a voto. São Paulo, 28 de fevereiro de 2018. Paulo 
Cesar Mário Movizzo - Presidente do Sindi-Clube
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