Porto Seguro
Capitalização S.A.

Demonstrações financeiras em
30 de junho de 2018
e relatório do auditor independente

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas e demais interessados,
Apresentamos o Relatório de Administração e as correspondentes Demonstrações Financeiras da
Porto Seguro Capitalização S.A., com o Relatório dos Auditores Independentes, referentes aos
semestres findos em 30 de junho de 2018 e de 2017.

NOSSO DESEMPENHO



Resultado financeiro

As receitas financeiras totalizaram no primeiro semestre de 2018 R$ 16,7 milhões, com redução de R$
7,1 milhões ou 29,7% em relação ao primeiro semestre do ano anterior, devido à redução da taxa
efetiva das receitas com aplicações financeiras para 2,98% em 2018, em relação aos 5,66% em 2017.
As despesas financeiras totalizaram no primeiro semestre de 2018 R$ 15,1 milhões, com aumento de
R$ 1,4 milhão ou 10,1% em relação ao primeiro semestre do ano anterior.


Lucro líquido e por ação

O lucro líquido totalizou no primeiro semestre de 2018 R$ 1,0 milhão, com redução de 84,5% em
relação ao primeiro semestre do ano anterior. O lucro por ação foi de R$ 0,08 em 2018 e R$ 0,51 em
2017.

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

De acordo com o estatuto são assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 25%,
calculados sobre o lucro líquido ajustado, os quais são determinados por ocasião do encerramento do
exercício.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

As iniciativas socioambientais da Companhia têm crescido de forma consistente, permitindo que
funcionários e demais públicos da Porto Seguro passem a olhar as atividades e o próprio negócio com
o viés da sustentabilidade. Seguindo esse novo modelo de atuação, a sustentabilidade tornou‐se
integrada e sistêmica, voltada a cada um dos inúmeros produtos e serviços, potencializando assim, a
leveza e a gentileza com que a empresa busca atender seus públicos de interesse.
A descrição completa dos projetos socioculturais e ambientais do grupo Porto Seguro está apresentada
nas Demonstrações Financeiras consolidadas da Porto Seguro S.A., divulgadas no site da Companhia
(www.portoseguro.com.br/ri) e na edição de 27 de fevereiro de 2018 do jornal O Estado de São Paulo.

AGRADECIMENTOS

Registramos nossos agradecimentos aos corretores e clientes pelo apoio e pela confiança
demonstrados, e aos funcionários e colaboradores pela contínua dedicação. Aproveitamos também
para agradecer às autoridades ligadas às nossas atividades, em especial aos representantes da SUSEP.
São Paulo, 13 de agosto de 2018
A Administração
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Porto Seguro Capitalização S.A.
Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais)

Ativo

Nota
explicativa

Junho
de 2018

Dezembro
de 2017

Passivo e patrimônio líquido

Nota
explicativa

Junho
de 2018

Dezembro
de 2017

Circulante

601.460

533.227

Circulante

576.159

509.040

Disponível
Caixa e bancos
Equivalentes de caixa
Aplicações
Custo de aquisição diferidos
Capitalização

89
89
43.689
547.975
9.707
9.707

1.450
1.450
70.088
453.218
8.471
8.471

Contas a pagar
Obrigações a pagar
Impostos e encargos sociais a recolher
Encargos trabalhistas
Impostos e contribuições
Depósitos de terceiros
Provisões técnicas ‐ capitalização
Provisão para resgates
Provisão para sorteio
Provisão administrativa

1.907
1.255
68
80
504
3.816
570.436
549.454
2.111
18.871

1.951
1.291
137
52
471
3.964
503.125
484.657
1.900
16.568

Não circulante

380

245

Contas a pagar
Obrigações a pagar
Tributos diferidos
Provisões técnicas ‐ capitalização
Provisão administrativa
Outros débitos
Provisões judiciais

10
6
4
176
176
194
194

10
6
4
157
157
78
78

25.120
13.000
11.085
7
1.028

24.092
13.000
11.085
7
‐

601.659

533.377

6
7
8

Não circulante

199

150

Realizável a longo prazo
Títulos e créditos a receber
Créditos tributários e previdenciários
Depósitos judiciais e fiscais
Custo de aquisição diferidos
Capitalização

124
124
106
18
75
75

86
86
67
19
64
64

8

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Lucros acumulados

Total do ativo

601.659

533.377

Total do passivo e patrimônio líquido

9

9

10

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Porto Seguro Capitalização S.A.
Demonstrações dos resultados para os semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto para informações sobre lucro por ação)
Nota
explicativa

Junho
de 2018

Junho
de 2017

11

19.670
302.271
(282.601)

16.234
233.793
(217.559)

(2.322)

(1.886)

(946)

(962)

(8.616)

(6.431)

(1.065)

(258)

(5.311)

(3.817)

(1.126)

(972)

1.617
16.728
(15.111)

10.070
23.792
(13.722)

Resultado operacional

1.901

11.978

Resultado antes dos impostos e participações

1.901

11.978

Receita líquida com títulos de capitalização
Arrecadação com títulos de capitalização
Variação da provisão para resgate
Variação das provisões técnicas
Resultado com sorteio
Custos de aquisição

12

Outras receitas e despesas operacionais
Despesas administrativas

13

Despesas com tributos
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

14

Imposto de renda

15

(425)

(2.921)

Contribuição social

15

(371)

(2.413)

(77)

(32)

Participações sobre o lucro
Lucro líquido do semestre
Quantidade de ações
Lucro líquido por ação ‐ R$

1.028

6.612

13.000

13.000

0,08

0,51

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Porto Seguro Capitalização S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes para os semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Lucro líquido do semestre
Outros resultados abrangentes
Total dos resultados abrangentes para o semestre, líquido de efeitos tributários

Junho
de 2018

Junho
de 2017

1.028

6.612

‐

‐

1.028

6.612

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Porto Seguro Capitalização S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os semestres findos em 30 de junho de 2018
(Em milhares de reais)
Nota
explicativa
10

Capital
social

Reservas de
lucros

Ajustes de avaliação
patrimonial

Lucros
acumulados

Total

13.000

6.729

7

-

19.736

‐
‐

‐
‐

‐
‐

6.612
(6.000)

6.612
(6.000)

Saldo final em 30 de junho de 2017

13.000

6.729

7

612

20.348

Saldo final em 31 de dezembro de 2017

13.000

11.085

7

‐

24.092

‐

‐

‐

1.028

1.028

13.000

11.085

7

1.028

25.120

Saldo final em 31 de dezembro de 2016
Lucro líquido do semestre
Dividendos intermediários (R$ 0,46 por ação)

Lucro líquido do semestre
Saldo final em 30 de junho de 2018

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Porto Seguro Capitalização S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa para os semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Junho
de 2018

Junho
de 2017

1.028

6.612

Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros ‐ aplicações
Depósitos judiciais e fiscais
Ativo fiscal diferido
Custos de aquisição diferidos
Outros ativos
Impostos e contribuições
Outras contas a pagar
Depósitos de terceiros
Provisões técnicas ‐ capitalização
Provisões judiciais
Outros passivos

(94.757)
1
(39)
(1.247)
‐
516
(76)
(148)
67.330
116
‐

(42.767)
(14)
(3)
(1.027)
(90)
4.588
(502)
(44)
59.162
40
1

Caixa consumido pelas operações:
Impostos sobre o lucro pagos

(484)

(4.420)

Atividades operacionais
Lucro líquido do semestre

Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades operacionais

(27.760)

21.536

Atividades de financiamento
Dividendos pagos

‐

(6.000)

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento

‐

(6.000)

(27.760)
71.538
43.778

15.536
51.210
66.746

Aumento/(redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre
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Porto Seguro Capitalização S.A.
Notas Explicativas da Administração às demonstrações financeiras
para os semestres findos em 30 de junho de 2018
(em milhares de reais ‐ R$, exceto quando indicado de outra forma)

1.

CONTEXTO OPERACIONAL

A Porto Seguro Capitalização S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado
constituída em 7 de maio de 2012, autorizada a operar pela Portaria nº 4.695, de 03 de julho de
2012, localizada na Alameda Barão de Piracicaba, 618/634 ‐ Torre B ‐ 2º andar, em São Paulo (SP)
‐ Brasil. Tem por objeto social a administração e a comercialização de títulos de capitalização em
qualquer das suas modalidades ou formas e a prática de outras operações permitidas às
sociedades de capitalização, em todo o território nacional, conforme definido na legislação
vigente. A Companhia é uma controlada direta da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais e indireta da Porto Seguro S.A., a qual possui ações negociadas no Novo Mercado da B3,
sob a sigla PSSA3.
2.

RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis relevantes utilizadas na preparação das demonstrações financeiras estão
demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente para todos os períodos
comparativos apresentados. Não houve em 2018 alterações nas políticas contábeis relevantes.
2.1

BASE DE PREPARAÇÃO

A elaboração das demonstrações financeiras requer que a Administração use julgamento na
determinação e no registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos significativos sujeitos a
essas estimativas e premissas envolvem, entre outros, a determinação do valor justo de ativos. A
liquidação das transações que envolvem essas estimativas poderá ser efetuada por valores
diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.
A Companhia revisa essas estimativas e premissas periodicamente (vide nota explicativa nº 3). As
demonstrações financeiras foram preparadas segundo a premissa de continuação dos negócios
em curso normal.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão
sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na gestão da Companhia. As
demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração em
13 de agosto de 2018.
2.1.1

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS

As demonstrações financeiras intermediárias da Companhia foram preparadas conforme as
práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
em observância às disposições da Lei das Sociedades Anônimas e normas expedidas pelo
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP), segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Circular SUSEP nº
517/15 e alterações posteriores.
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Essas informações semestrais são apresentadas sem a repetição de determinadas notas
explicativas previamente divulgadas, mas com a indicação – caso ocorram ‐ das alterações
ocorridas no período e, portanto, devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras
anuais da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, disponíveis no “site” da
Companhia (www.portoseguro.com.br/ri) e da SUSEP (www.susep.gov.br).
2.2

MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras da Companhia são apresentadas em reais (R$), que é sua moeda
funcional. Para determinação da moeda funcional é observada a moeda do principal ambiente
econômico em que a Companhia opera.
2.3

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Incluem os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com
vencimentos originais de até três meses e com risco insignificante de mudança de valor.
2.4

ATIVOS FINANCEIROS

(a)

MENSURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

A Administração da Companhia determina a classificação de seus ativos financeiros no seu
reconhecimento inicial. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros
foram adquiridos/constituídos, os quais são classificados nas seguintes categorias:
(i)

Mensurados pelo valor justo por meio do resultado ‐ títulos para negociação

São classificados nesta categoria os ativos financeiros cuja finalidade e estratégia de investimento
é manter negociações frequentes. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações do valor justo
são registrados imediatamente e apresentados na demonstração do resultado em “Resultado
financeiro” no exercício em que ocorrem.
(b)

Determinação de valor justo de ativos financeiros

Os valores justos dos investimentos com cotação pública são registrados com base em preços de
negociação. Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia
estabelece o valor justo por meio de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de
operações recentes contratadas com terceiros e a referência a outros instrumentos que são
substancialmente similares, fazendo o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e
o mínimo possível de informações geradas pela Administração. O valor justo dos ativos
classificados como “Títulos para negociação” e “Títulos disponíveis para venda” baseia‐se na
seguinte hierarquia:


Nível 1: preços cotados e não ajustados, em mercados ativos para ativos idênticos.
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Nível 2: classificado quando se utiliza uma metodologia de fluxo de caixa descontado ou
outra metodologia para precificação do ativo com base em dados observáveis em
mercado aberto.
Nível 3: ativo que não seja precificado com base em dados observáveis do mercado e a
Companhia utiliza premissas internas para a determinação de seu valor justo.

O valor de mercado dos títulos públicos é embasado no preço unitário de mercado informado
pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA). As
cotas de fundos de investimentos são valorizadas com base no valor da cota divulgada pelo
administrador do fundo. Os títulos privados são valorizados a mercado por meio da mesma
metodologia de precificação adotada pelo administrador dos fundos de investimentos.
2.5

CUSTO DE AQUISIÇÃO DIFERIDO (DAC)

As comissões sobre prêmios emitidos e os custos diretos de angariação são diferidos e
amortizados de acordo com o prazo de vigência das apólices, conforme demonstrado na nota
explicativa nº 8. Os custos indiretos de comercialização não são diferidos.
2.6

PROVISÕES TÉCNICAS

Os passivos de capitalização são calculados no momento da emissão dos títulos, emitidos na
forma de pagamento único. O valor do depósito destinado aos resgates dos títulos é atualizado
monetariamente de acordo com os indexadores e critérios estabelecidos nas suas respectivas
condições gerais. Os beneficiários dos títulos podem receber um prêmio através de sorteio, ou
resgatar o valor correspondente à parcela dos depósitos pagos destinada para resgates,
atualizada monetariamente conforme definido nas condições gerais do contrato.
As provisões técnicas são constituídas de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP) e da SUSEP, cujos critérios, parâmetros e fórmulas são documentados
em Notas Técnicas Atuariais (NTAs) e estão descritos resumidamente a seguir:
(a)

A Provisão Matemática para Resgates (PMR) é calculada para cada título, durante o prazo
previsto nas condições gerais do título. Também é calculada para os títulos vencidos e pelos
valores dos títulos ainda não vencidos, mas que tiveram solicitação de resgate antecipado
pelos clientes.

(b)

As Provisões para Sorteios a Realizar e a Pagar são calculadas para fazer face aos prêmios
provenientes dos sorteios futuros (a realizar) e também aos prêmios provenientes dos
sorteios em que os clientes já foram contemplados (a pagar).

(c)

A Provisão para Despesas Administrativas (PDA) inclui o diferimento das receitas dos títulos
de pagamento único, efetuado “pró rata” entre a data da sua emissão e a de término de
vigência do título.
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2.7

RECONHECIMENTO DE RECEITA COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

A receita com títulos de capitalização compreende a taxa administrativa cobrada na emissão dos
títulos e a taxa sobre resgates antecipados. É reconhecida no resultado “pro rata temporis” de
acordo com a vigência dos títulos, por meio da constituição/reversão da PDA (vide nota
explicativa nº 2.6 (c)).
2.8

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

A distribuição de dividendos para os acionistas é reconhecida como um passivo, com base no
estatuto social. No encerramento do exercício, qualquer valor acima do mínimo obrigatório (25%)
somente é provisionado na data em que é aprovado pelos acionistas.
2.9

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Os valores de imposto de renda e contribuição social incluem as despesas de impostos correntes e
os efeitos dos tributos diferidos. Esses valores são reconhecidos no resultado do exercício, exceto
para os efeitos tributários sobre itens que foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido;
nesses casos, os efeitos tributários também são reconhecidos no patrimônio líquido.
Os impostos são calculados com base em leis e regras tributárias vigentes na data de
encerramento do exercício social. No Brasil, o imposto de renda é calculado à alíquota‐base de
15% mais adicional de 10% sobre o lucro real tributável acima de R$ 240 anuais. A provisão para
contribuição social para as sociedades seguradoras é constituída à alíquota de 20% (vide nota
explicativa nº 15).
Os impostos diferidos são reconhecidos sobre diferenças temporárias originadas entre as bases
tributárias de ativos e passivos e os valores contábeis respectivos desses ativos e passivos.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja provável que lucros futuros
tributáveis estejam disponíveis para a realização destes ativos.
3.

ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam‐se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, considerados
razoáveis para as circunstâncias. Não houve mudanças de critério na determinação das
estimativas em relação às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de
2017.
3.1

CÁLCULO DO VALOR JUSTO DE ATIVOS FINANCEIROS

O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é
determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa seu julgamento para
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escolher diversos métodos e definir premissas que se baseiam principalmente nas condições de
mercado existentes na data do balanço.
O valor total de caixa, equivalentes de caixa e aplicações, em 30 de junho de 2018, era de R$
591.753.
4.

GESTÃO DE RISCOS

A Companhia está exposta a um conjunto de riscos inerentes às suas atividades e, para gerir estes
riscos, possui uma série de princípios, diretrizes, ações, papéis e responsabilidades necessários à
identificação, avaliação, tratamento e controle dos riscos.
A governança de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as áreas, tendo por
finalidade proteger o resultado e seus acionistas, contribuir para sua sustentabilidade e valor,
envolvendo aspectos relacionados à transparência e prestação de contas.
Nesse contexto, o gerenciamento dos riscos é exercido de modo integrado e independente e
valorizando o ambiente de decisões colegiadas. As decisões são pautadas em fatores que
combinam o retorno sobre o risco mensurado, permitindo seu alinhamento na definição dos
objetivos comerciais e promovem o aculturamento dos colaboradores em todos os níveis
hierárquicos.
Todas estas iniciativas proporcionam a ampliação da eficiência operacional e consequente
redução do nível de perdas, além de otimizar a utilização do capital disponível. Refletindo o
compromisso com a gestão de riscos, a Companhia possui a área de Gestão de Riscos
Corporativos cuja missão é garantir que os riscos sejam efetivamente identificados, mensurados,
mitigados, acompanhados e reportados de forma independente.
Com o intuito de obter sinergias ao longo do processo de gerenciamento de riscos há,
permanentemente, um fórum de alto nível na Companhia, denominado Comitê de Risco
Integrado. Este tem por atribuição assessorar a Alta Administração na aprovação de políticas
institucionais e limites de exposição a riscos, analisar os riscos relevantes que lhe forem
submetidos, assim como validar as ações de mitigação e estratégias para desenvolvimento
contínuo dos processos de gestão de risco. A gestão de riscos financeiros, de seguros e
operacionais compreende as seguintes categorias:
4.1

RISCO DE CRÉDITO

O risco de crédito caracteriza‐se pela possibilidade de não cumprimento por determinada
contraparte (pessoa física, jurídica ou governo) das obrigações relativas à liquidação de operações
que envolvam ativos financeiros. Este risco é composto por:
Portfólio de Investimentos: para o gerenciamento deste risco a Companhia possui políticas e
processos de monitoramento mensais para garantir que limites ou determinadas exposições não
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sejam excedidos. Para determinação dos limites são avaliados critérios que contemplam a
capacidade financeira, assim como grau mínimo de risco (“rating”) “A” da contraparte divulgados
por agências externas (S&P, Moodys e Fitch). Na ausência de “ratings” externos, a Administração
utiliza o conhecimento e a experiência de mercado para classificar essas contrapartes em seus
graus de riscos (“ratings” internos), suportados por um processo de governança para devida
avaliação e aprovação destas operações.
Em 30 de junho de 2018, 92,6% (86,6% em 31 de dezembro de 2017) das aplicações financeiras
estavam alocadas em títulos do tesouro brasileiro (risco soberano) e o restante em aplicações de
“rating” “AA”.
Na carteira de investimentos, nenhuma operação encontra‐se em atraso ou deteriorada
(“impared”).
4.2

RISCO DE LIQUIDEZ

O risco de liquidez é definido como a eventual indisponibilidade de recursos de caixa para fazer
frente a obrigações futuras. A Companhia possui controles com o objetivo de manter seus níveis
de liquidez em patamares adequados, alinhados aos requisitos regulatórios, assim como
equilibrar a relação entre as taxas, risco e retorno. Neste contexto, estão estabelecidas regras de
prazo máximo de vencimento das operações e “rating” da contraparte. Há, também, a definição
de caixa mínimo em relação as projeções dos fluxos de caixa.
Os principais itens abordados na gestão do risco de liquidez são: limites de risco de liquidez,
incluindo caixa mínimo e de ativos de alta liquidez (em sua maioria títulos públicos, os quais
podem ser liquidados antecipadamente); simulações de cenários (teste de “stress”); e medidas
potenciais para contingenciamento.
A tabela a seguir apresenta o risco de liquidez a que a Companhia está exposta (i):

Fluxo de
ativos (ii)
À vista/ sem vencimento
Fluxo de 0 a 30 dias
Fluxo de 31 a 180 dias
Fluxo de 181 a 360 dias
Fluxo acima de 360 dias

Junho
de 2018
Fluxo de
passivos (iii)

Fluxo de
ativos (ii)

Dezembro
de 2017
Fluxo de
passivos (iii)

89
43.689
228.552
279.946
188.610

‐
20.208
221.895
271.792
65.484

1.450
70.088
199.223
250.210
115.756

‐
19.828
193.420
242.922
57.961

740.886

579.379

636.726

514.131

(i) Fluxos de caixa estimados com base em julgamento da Administração e estudos de permanência de clientes para os
títulos de capitalização. Esses fluxos foram estimados até a expectativa de pagamento e/ou recebimento e não
consideram os valores a receber vencidos. Os ativos e passivos financeiros pós‐fixados foram distribuídos com base nos
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fluxos de caixa contratuais, e os saldos foram projetados utilizando‐se curva de juros, taxas previstas do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI) e taxas de câmbio divulgadas para períodos futuros em datas próximas ou equivalentes.
(ii) O fluxo de ativos considera o caixa e equivalentes de caixa e aplicações.
(iii) O fluxo de passivos considera as provisões técnicas ‐ capitalização.

4.3

RISCO DE MERCADO

O risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas devidas a oscilações
nos preços e taxas de mercado das posições mantidas em carteira. Visto o perfil dos negócios da
Companhia, sua maior exposição está relacionada ao risco de taxa de juros. Existem políticas que
estabelecem limites, processos e ferramentas para efetiva gestão do risco de mercado. Em 30 de
junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017, a totalidade da exposição da Companhia era em pós‐
fixados (SELIC/CDI).
Entre os métodos utilizados na gestão, utiliza‐se a técnica de valor em risco (“Value at Risk” ‐ VaR)
paramétrico, com intervalo de confiança de 95% em horizonte de 1 dia. Adicionalmente, são
realizados acompanhamentos complementares, como análises de sensibilidade, testes de “stress”
e as ferramentas de “tracking error” e “Benchmark‐VaR”, utilizados para isso cenários realisticos e
plausíveis ao perfil e caracteristica do portfólio.
Os resultados obtidos são utilizados para mitigação de riscos e entendimento do impacto sobre os
resultados e o patrimônio líquido, em condições normais e de “stress”. Esses testes levam em
consideração cenários históricos e de condições futuras de mercado, sendo seus resultados
utilizados no processo de planejamento e decisão, bem como na identificação de riscos
específicos originados nos ativos e passivos financeiros detidos pela Companhia.
Segue o quadro demonstrativo da análise de sensibilidade da carteira de instrumentos
financeiros, em 30 de junho de 2018, nos termos da Instrução CVM nº 475/08:

Fator de risco

Juros pós‐fixados

Cenário (i) Impacto (ii)
± 50 b.p.

2.055

± 25 b.p.

1.712

± 10 b.p.

1.370

(i) B.P. = “basis points”. O cenário base utilizado é o cenário provável de “stress” para cada fator de risco,
disponibilizados pela B3.
(ii) Bruto de efeitos tributários.

Ressalta‐se que visto a capacidade de reação da Companhia, os impactos acima apresentados
podem ser minimizados.
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4.4

RISCO OPERACIONAL

O risco operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha,
deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos
incluindo o risco legal.
A atividade de monitoramento e gerenciamento de risco operacional é executada de forma
corporativa e centralizada, utilizando para isso processo formal para identificar os riscos e as
oportunidades, estimar o impacto potencial desses eventos e fornecer métodos para tratar esses
impactos, reduzir as ameaças até um nível aceitável.
Isto inclui esforços para a construção de um banco de dados de perdas internas de risco
operacional com informações abrangentes e detalhadas para a identificação da real dimensão de
seu impacto sobre a Companhia, bem como para melhorar a confiabilidade nos mecanismos de
gestão, controle e supervisão de solvência desse mercado.
5.

GESTÃO DE CAPITAL

A estratégia na gestão de capital consiste em maximizar o valor do capital por meio da otimização
do nível e das fontes de capital disponíveis, garantindo a sustentabilidade do negócio no curto e
longo prazo, de acordo com os requerimentos regulatórios e de solvência. O processo de
avaliação e gerenciamento de capital é realizado com uma visão de negócio em um horizonte de 3
anos, fundamentado em premissas de crescimento de negócios, lucratividade, distribuição de
dividendos, entre outros indicadores‐chave ao negócio.
A Companhia possui uma estrutura que atua de maneira ativa e prospectiva na gestão deste risco.
A estrutura de gerenciamento de capital é suportada por política específica, a qual define os
papéis e responsabilidades, limites de suficiência, relatórios de monitoramento e planos de
contingência de capital.
Essa gestão é de responsabilidade da Diretoria Financeira, que conta com o apoio da Diretoria
Técnica, entre outras, para apuração dos resultados. De forma independente, a área de Gestão de
Riscos Corporativos monitora a aderência aos requerimentos regulatórios e aos critérios de
política interna.
A suficiência de capital é avaliada conforme os critérios emitidos pelo CNSP e SUSEP. Neste
sentido são avaliados os requerimentos de capital necessário para suportar os riscos inerentes,
incluindo as parcelas de risco de crédito, mercado, operacional e subscrição. As parcelas de
necessidades de capital, bem como a suficiência existente estão demonstradas na nota explicativa
nº 10 (b).
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6.

EQUIVALENTES DE CAIXA

Equivalentes de caixa incluem operações compromissadas lastreadas em Letras do Tesouro
Nacional (LTNs) e Notas do Tesouro Nacional (NTNs), com vencimentos em até 3 meses.
7.

APLICAÇÕES

7.1

ESTIMATIVA DE VALOR JUSTO

7.1.1

ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO ‐ TÍTULOS PARA
NEGOCIAÇÃO

Em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017, a totalidade dos fundos exclusivos da
Companhia eram compostos por Letras Financeiras do Tesouro (LFT), classificadas como nível 1,
cujo valor de custo atualizado desses títulos razoavelmente se aproxima de seu valor justo. A taxa
de juros contratada deste fundo em junho de 2018 era de 0,01% e (0,02% em dezembro de 2017).
7.2

MOVIMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (*)
Junho
de 2018

Dezembro
de 2017

Saldo inicial
Aplicações
Resgates
Rendimentos

523.306
54.540
(2.910)
16.728

399.071
99.835
(18.500)
42.900

Saldo final

591.664

523.306

(*) A movimentação das aplicações financeiras inclui os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado e os
ativos classificados como equivalentes de caixa.

8.

CUSTO DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS
Junho
de 2018

Dezembro
de 2017

Saldo inicial

8.535

6.404

Constituição

9.863

16.197

(8.616)

(14.066)

Saldo final

9.782

8.535

Circulante
Não circulante

9.707
75

8.471
64

Apropriação para despesa

O prazo médio de diferimento dos custos de aquisição diferidos é de 12 meses, sendo o mesmo
prazo de 2017.
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9.

PROVISÕES TÉCNICAS E GARANTIAS – CAPITALIZAÇÃO

9.1

MOVIMENTAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS
Junho
de 2018

Dezembro
de 2017

Saldo inicial

503.282

380.724

Constituições

307.349

512.423

Atualizações

14.786

27.055

Receita diferida

(16.247)

(26.999)

Cancelamentos

(5.078)
(233.480)

(8.305)
(381.616)

Saldo final

570.612

503.282

Circulante
Não circulante

570.436
176

503.125
157

Pagamentos/resgates

9.2

GARANTIAS DAS PROVISÕES TÉCNICAS
Junho
de 2018

Dezembro
de 2017

570.612

503.282

1.774

2.160

Cotas de fundos de investimento

591.664

523.146

Total de ativos oferecidos em garantia (C)

591.664

523.146

19.278

17.704

Necessidade de cobertura das provisões técnicas (A)
Necessidade de ativos líquidos (*) (B)

Excedente (C ‐ A ‐ B)

(*) A partir de 2014, o CNSP passou a exigir que as empresas supervisionadas ofereçam, no mínimo, 20% de seu Capital
Mínimo Requerido (CMR) em títulos do Tesouro Nacional ou fundos compostos por esses títulos.

10.
(a)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL

Em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017, o capital social autorizado, subscrito e
integralizado era de R$ 13.000, dividido em 13.000.000 (unidades) ações ordinárias nominativas
escriturais e sem valor nominal.
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(b)
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (PLA) E CAPITAL MÍNIMO
REQUERIDO (CMR)
Junho
de 2018

Dezembro
de 2017

Patrimônio líquido

25.120

24.092

Patrimônio líquido ajustado

25.120

24.092

Capital base (I)

10.800

10.800

Capital de risco de subscrição
Capital de risco de crédito
Capital de risco operacional
Capital de risco de mercado
Benefício da diversificação

4.453
644
3.176
1.928
(1.847)

3.170
744
3.175
1.623
(1.680)

8.354

7.032

Capital mínimo requerido (maior entre I e II)

10.800

10.800

Suficiência de capital

14.320

13.292

Total de capitais de risco (II)

11.

ARRECADAÇÃO COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

Tradicional
Incentivo

12.

Junho
de 2018

Junho
de 2017

298.107
4.164

229.319
4.474

302.271

233.793

CUSTOS DE AQUISIÇÃO

Despesas de comercialização
Variação das despesas diferidas

Junho
de 2018

Junho
de 2017

(9.864)
1.248

(7.458)
1.027

(8.616)

(6.431)
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13.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesas com estrutura compartilhada (*)
Pessoal
Localização e funcionamento
Serviços de terceiros
Publicidade
Outras

Junho
de 2018

Junho
de 2017

(4.125)
(506)
(172)
(123)
(110)
(275)

(2.631)
(443)
(122)
(114)
(140)
(367)

(5.311)

(3.817)

(*) Referem‐se, principalmente, a rateio de gastos com recursos de uso comum pelas empresas do grupo Porto Seguro
(vide nota explicativa nº 16).

14.

RESULTADO FINANCEIRO
Junho
de 2018

Junho
de 2017

Ganhos na valorização e juros de títulos para
negociação

16.728

23.792

Total de receitas financeiras

16.728

23.792

Atualização das provisões técnicas de
capitalização
Outras

(14.786)
(325)

(13.423)
(299)

Total de despesas financeiras

(15.111)

(13.722)

Resultado financeiro

1.617

10.070
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15.

RECONCILIAÇÃO DA DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO
Junho
de 2018

Junho
de 2017

1.901
(77)

11.978
(32)

1.824

11.946

45%

45%

(821)

(5.376)

‐
25

83
(41)

Resultado antes dos impostos e participações
(‐) Participações nos resultados
Lucro antes do IRPJ e da CSLL após participações
nos resultados (A)
Alíquota vigente
Imposto de renda e contribuição social (a taxa
nominal) (B)
Incentivos fiscais
Outros
Total dos efeitos do IRPJ e da CSLL sobre as
diferenças permanentes (C)

25

Total de imposto de renda e contribuição social
(D = B + C)

16.

(796)

42

(5.334)

TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

As operações realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias
compatíveis às praticadas com terceiros, vigentes nas respectivas datas. As principais transações
são:
(i)
(ii)

Despesas administrativas repassadas pela utilização da estrutura física e de pessoal da
controladora Porto Seguro Cia;
Subscrição de títulos de capitalização da Companhia para a Portoseg, Porto Vida, Porto Cia,
Porto Consórcio e Itaú Auto e Residência.

Passivo
Porto Cia
Itaú

Junho
de 2018

Dezembro
de 2017

3.630
894

3.378
1.054

4.524

4.432
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Demonstração do resultado
Porto Cia
Itaú Auto e Residência
Portoseg
Outras

17.
(a)

Junho
de 2018

Receitas
Junho
de 2017

Junho
de 2018

Despesas
Junho
de 2017

3.174
981
106
5

3.220
1.319
‐
5

(4.832)
‐
‐
(331)

(3.084)
‐
‐
(280)

4.266

4.544

(5.163)

(3.364)

OUTRAS INFORMAÇÕES
COMITÊ DE AUDITORIA

O Relatório do Comitê de Auditoria foi publicado em conjunto com as demonstrações financeiras
de 30 de junho de 2018 da Porto Seguro S.A. A atuação do Comitê de Auditoria da Companhia
abrange todas as sociedades do grupo Porto Seguro, sendo exercida a partir da Porto Seguro S.A.,
companhia aberta, detentora do controle das sociedades que integram o grupo.

22

Porto Seguro Capitalização S.A.

(b)

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA (*)

Portocap Capitalização S.A.
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Outros

Participação
100,0%
0,0%

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Porto Seguro S.A.
Outros

Participação
100,0%
0,0%

Porto Seguro S.A.
Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.
Ações em circulação
Outros

Participação
70,8%
29,2%
0,0%

Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.
Pares Empreendimentos e Participações S.A.
Itauseg Participações S.A.
Itaú Unibanco S.A.
Rosag Empreendimentos e Participações S.A.
Jayme Brasil Garfinkel
Outros

Participação
41,1%
23,1%
19,1%
1,4%
0,2%
15,1%

Pares Empreendimentos e Participações S.A.
Jayme Brasil Garfinkel
Cleusa Campos Garfinkel
Ana Luiza Campos Garfinkel
Bruno Campos Garfinkel

Participação
32,9%
30,5%
18,3%
18,3%

Rosag Empreendimentos e Participações S.A.
Jayme Brasil Garfinkel

Participação
100,0%

Itauseg Participações S.A.
Banco Itaucard S.A.
Itaú Unibanco S.A.
Banco Itaú BBA S.A.

Participação
31,3%
57,8%
10,9%

Itaú Unibanco S.A.
Itaú Unibanco Holding S.A.

Participação
100,0%

Banco Itaucard S.A.
Itaú Unibanco Holding S.A.
Outros

Participação
100,0%
0,0%

Banco Itaú BBA S.A.
Itaú Unibanco Holding S.A.
Outros

Participação
100,0%
0,0%

Itaú Unibanco Holding S.A.
IUPAR ‐ Itaú Unibanco Participações S.A.
Itaúsa ‐ Investimentos Itaú S.A.
Outros

Participação
51,7%
39,2%
9,1%

(*) Participações nas ações ordinárias.
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Roberto de Souza Santos
Marcos Roberto Loução
Marcelo Barroso Picanço
Celso Damadi
Lene Araújo de Lima
José Rivaldo Leite da Silva
Fabio Ohara Morita
Claudia de Oliveira Machado Mattedi

Bruno da Silva Duque
Contador ‐ CRC 1SP 296424/O‐3

DIRETORIA
Diretor Presidente
Diretor de Produto ‐ Capitalização
Diretor Geral – Negócios e Investimentos
Diretor Geral – Financeiro e Controladoria
Diretor Geral – Suporte e Governança
Diretor Geral – Corretores de Seguros e Vendas On‐Line
Diretor Técnico
Diretora Financeira de Patrimônio e Suprimentos

Bráulio Felicíssimo de Melo
Atuário ‐ MIBA nº 1588
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