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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias 

Aos Acionistas e aos Administradores da 
Icatu Capitalização S.A. 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Icatu Capitalização S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2011 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.  
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras intermediárias  
 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes  
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 
intermediárias com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da empresa para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria 
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  
 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e 
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm 
of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 
entity. 

 

 
KPMG Auditores Independentes  
Av. Almirante Barroso, 52 - 4º 
20031-000 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil  
Caixa Postal 2888 
20001-970 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil 

Central Tel 55 (21) 3515-9400 
Fax    55 (21) 3515-9000 
Internet   www.kpmg.com.br 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias (continuação) 
 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião.  
 
Opinião  
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Icatu 
Capitalização S.A. em 30 de junho de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.  
 
Outros assuntos  
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior  
 
Os valores correspondentes ao exercício e semestre findos em 31 de dezembro e 30 de junho de 
2010, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores 
independentes, de acordo com as normas de auditoria vigentes, por ocasião da emissão dos 
relatórios em 23 de fevereiro de 2011 e 17 de agosto de 2010 respectivamente, que não 
contiveram nenhuma modificação.  

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2011 

KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/O-6 F-RJ  
 
 
 
 
José Luiz de Souza Gurgel Marcelo Nogueira de Andrade 
Contador CRC 1RJ087339/O-4 Contador CRC-RJ 086312/O-6 



Icatu Capitalização S.A.

Balanços patrimoniais

Em 30 de junho de 2011 e em 31 de dezembro de 2010

(Em milhares de reais)

2010
2011 Reclassificado

ATIVO
CIRCULANTE 1.671.988        1.497.321            
DISPONÍVEL 11.755             9.454                   
Caixa e Bancos 11.755               9.454                   
APLICAÇÕES Nota 5 1.593.151        1.428.204            
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO 26.212             14.833                 
Créditos das Operações de Capitalização 26.212               14.833                 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 19.297             17.080                 
Títulos e Créditos a Receber 4.970                 8.585                   
Créditos Tributários e Previdenciários Nota 6 12.820               8.285                   
Outros Créditos 1.507                 210                      
DESPESAS ANTECIPADAS 21.573             27.750                 
Operacionais Nota 7 21.334               27.733                 
Administrativas 239                    17                        
ATIVO NÃO CIRCULANTE 222.071           319.692               
APLICAÇÕES Nota 5 108.421           199.704               
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 24.033             18.633                 
Créditos Tributários e Previdenciários Nota 6 6.360                 6.256                   
Depósitos Judiciais e Fiscais Nota 11 17.673               12.377                 
INVESTIMENTOS Nota 8 78.084             89.314                 
Participações Societárias 78.084               89.314                 
Outros Investimentos -                     879                      
(-) Provisão para Desvalorização -                     (879)                     
IMOBILIZADO 5.558 6.375
Bens Móveis 4.150 4.760
Outras Imobilizações 1.408 1.615
INTANGÍVEL 5.975               5.554                   
Outros Intangíveis 5.975                 5.554                   
DIFERIDO -                   112                      
TOTAL DO ATIVO 1.894.059        1.817.013            

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Icatu Capitalização S.A.

Balanços patrimoniais

Em 30 de junho de 2011 e em 31 de dezembro de 2010

(Em milhares de reais)

2010
2011 Reclassificado

PASSIVO
CIRCULANTE 1.680.171        1.625.087          
CONTAS A PAGAR 41.983             50.668               
Obrigações a Pagar 21.285               23.639               
Impostos e Encargos Sociais a Recolher 1.933                 4.110                 
Encargos Trabalhistas 3.438                 2.726                 
Impostos e Contribuições 15.251               19.432               
Outras Contas a Pagar 76                      761                    
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM CAPITALIZAÇÃO 22.605             24.122               
Débitos Operacionais 9.291                 10.714               
Outros Débitos Operacionais 13.314               13.408               
DEPÓSITOS DE TERCEIROS 107                  90                      
PROVISÕES TÉCNICAS - CAPITALIZAÇÃO Nota 9 1.615.476        1.550.207          
Provisão para Resgates 1.435.426          1.383.761          
Provisão para Sorteio 129.578             121.543             
Outras Provisões 50.472               44.903               
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 22.634             18.847               
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 22.634             18.847               
CONTAS A PAGAR 19.780             16.752               
Obrigações a Pagar 1.702                 1.702                 
Outras Contas a Pagar 18.078               15.050               
OUTROS DÉBITOS 2.854               2.095                 
Provisões Judiciais Nota 11 2.854                 2.095                 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 12 191.254           173.079             
Capital Social 96.525               96.525               
Reserva de Capital 631                    631                    
Reservas de Lucros 50.185               50.185               
Outros Resultados Abrangentes 13.469               25.738               
Lucros acumulados 30.444               -                     
TOTAL DO PASSIVO 1.894.059        1.817.013          

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Icatu Capitalização S.A.

Demonstrações do resultado

Em 30 de junho de 2011 e 2010

(Em milhares de reais, exceto o lucro do semestre por ação)

30/06/2011 30/06/2010
RECEITAS LÍQUIDAS COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO 381.908 387.356         
Receita Bruta com Títulos de Capitalização 390.581 407.423         
Deduções sobre a Receita Bruta (2.518)                  (2.379)            
Variações das Provisões Técnicas (6.155)                  (17.688)          
DESPESAS COM TÍTULOS RESGATADOS E SORTEADOS (316.202)            (329.465)        
Despesas com Resgates (287.019)              (301.465)        
Despesas com Sorteios (29.183)                (28.000)          
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO Nota 16 (34.653)              (36.002)          
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS Nota 16 (1.104)                1.138             
Outras Receitas Operacionais 5.825 7.215             
Outras Despesas Operacionais (6.929)                  (6.077)            
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Nota 16 (47.683)              (36.224)          
DESPESAS COM TRIBUTOS Nota 16 (4.845)                (4.474)            
RESULTADO FINANCEIRO Nota 16 48.631 24.074           
Receitas Financeiras 102.262 73.929           
Despesas Financeiras (53.631)                (49.855)          
RESULTADO PATRIMONIAL 17.530 15.527           
Ajustes de Investimentos em Controladas e Coligadas Nota 8 17.530                 15.527           
RESULTADO OPERACIONAL 43.582 21.930
GANHOS E PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES 4 -                    
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 43.586 21.930
Imposto de Renda Nota 18 (6.001)                  (1.145)            
Contribuição Social Nota 18 (4.401)                  (643)               
Participações sobre o Resultado (2.740)                  (2.470)            
REVERSÃO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 30.444               17.672           
Reversão dos Juros sobre o Capital Próprio (JSCP) -                       10.849           
LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE 30.444               28.521           

Quantidade de Ações 417.994.227 417.994.227
Lucro do Semestre por Ação 0,07                     0,07               

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Icatu Capitalização S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixas

Em 30 de junho de 2011 e 2010

(Em milhares de reais)

2011 2010

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de receitas com títulos de capitalização e outras 373.340         382.027         
Outros recebimentos operacionais 1.070             9.274             
Pagamentos de sorteios, resgates, comissões e outros (322.130)        (276.858)        
Pagamentos de despesas e obrigações (46.507)          (34.600)          
Pagamento de indenizações e despesas em processos judiciais (195)               (142)               
Outros pagamentos operacionais (6.967)            (246)               
Recebimentos de Juros e Dividendos 31.563         27.289           
Constituição de Depósitos Judiciais (4.615)            (810)               
Pagamentos de Participações nos Resultados (5.510)            (7.583)            
Caixa Gerado pelas Operações 20.049           98.351           
Impostos e Contribuições Pagos (16.402)          (3.680)            
Juros Pagos (4)                   (25)                 
Investimentos financeiros (131)               (37.846)          

Aplicações (993.426)        (1.071.502)     
Vendas e resgates 992.821         1.032.322      
Rendimentos Recebidos 474                1.334             

Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais 3.512           56.800           

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamento pela Compra de Ativo Permanente
Imobilizado (170)               (477)               
Intangível (1.042)            (677)               
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (1.212)          (1.154)            

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio -                 (55.368)          
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento -                (55.368)          

Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 2.300           278                
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Semestre 9.455           2.650             
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Semestre 11.755         2.928             

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES (28.713)        4.765             

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Icatu Capitalização S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em 30 de junho de 2011 e 2010

(Em milhares de reais)

OUTROS
CAPITAL RESERVA RESERVA RESERVA LUCROS RESULTADOS
SOCIAL DE CAPITAL LEGAL ESTATUTÁRIA ACUMULADOS ABRANGENTES TOTAL

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 96.525                630                15.889        64.092                -                      11.624                188.760         
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários -                      -                 -              -                     -                      4.483                  4.483             
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários - Reflexo -                      -                 -              -                     -                      920                     920                
Dividendos Propostos -                      -                 -              (60.000)              -                      -                      (60.000)          
Juros sobre o Capital Próprio -                      -                 -              -                     (10.849)               -                      (10.849)          
Lucro Líquido do Semestre -                      -                 -              -                     28.521                -                      28.521           
SALDOS EM 30 DE JUNHO de 2010 96.525              630              15.889      4.092                 17.672              17.027              151.835       

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 96.525                631                18.795        31.390                -                      25.738                173.079         
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários -                      -                 -              -                     -                      (11.247)               (11.247)          
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários - Reflexo -                      -                 -              -                     -                      (1.022)                 (1.022)            
Lucro Líquido do Semestre -                      -                 -              -                     30.444                30.444           
SALDOS EM 30 DE JUNHO de 2011 96.525              631              18.795      31.390               30.444              13.469              191.254       

RESERVAS DE LUCROS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Icatu Capitalização S.A.

Demonstrações do resultado abrangente

Em 30 de junho de 2011 e 2010

(Em milhares de reais)

2011 2010

LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE 30.444     28.521          
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda: (11.247)    4.483            
Ganho líquido originado no exercício (2.258)      7.429            
Imposto sobre o ganho originado no exercício (8.989)      (2.946)           
Parcela de outros resultados abrangentes de coligadas: (1.022)      920               
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO SEMESTRE 18.175   33.924         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Icatu Capitalização S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias 
Exercício findo em 30 de junho de 2011 

(Em milhares de reais) 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
A Icatu Capitalização S.A. é uma Sociedade anônima de capital fechado, autorizada a operar em todas as Unidades 
da Federação e que tem por objeto operar com planos de capitalização, podendo ainda participar como sócia ou 
acionista de outras sociedades. 
A Sociedade tem como acionista a Icatu Seguros S.A.. 
 
2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS 
2.1 Base de Preparação  
As demonstrações financeiras intermediárias são de responsabilidade da Administração da Sociedade e estão sendo 
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, conjugadas com as normas emitidas pelo Conselho Nacional 
de Seguros Privados – CNSP,  Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pela Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, vigentes em 2011. 
No que não contrariem a referida circular, aplicam-se integralmente as disposições e os critérios estabelecidos nos 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.. 
As demonstrações financeiras intermediárias da Icatu Capitalização S.A. compreendem o balanço patrimonial em 30 
de junho de 2011 e 31 de dezembro de 2010, a demonstração do resultado, a demonstração do resultado abrangente, 
a demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração dos fluxos de caixa para os semestres findos 
em 30 de junho de 2011 e 2010. 
 
2.2 Base de Mensuração 
As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos 
seguintes itens reconhecidos no balanço patrimonial pelo valor justo : 
• Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; 
• Os ativos financeiros disponíveis para a venda 
 
2.3 Moeda de Apresentação 
As demonstrações financeiras intermediárias são mensuradas usando a moeda do ambiente econômico no qual a 
Sociedade atua. As demonstrações estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da 
Icatu Capitalização S.A.. 
 
2.4 Conclusão das Demonstrações Financeiras Intermediárias 
Estas demonstrações financeiras intermediárias, foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração em 
06 de setembro de 2011. 



Icatu Capitalização S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias 

(Em milhares de reais) 
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2.5. Reclassificação de Impostos 
Em atendimento à Circular nº 424/2011  da SUSEP, referente à mudança de procedimentos na contabilização das 
provisões e recolhimento de tributos, a Sociedade transferiu o montante de R$ 8.115 registrado no grupo de contas 
“Impostos e contribuições”, para o grupo de contas “Créditos tributários e previdenciários-” em 31 de dezembro de 
2010. 
 
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
As práticas contábeis mais relevantes adotadas pela Sociedade são: 
 
3.1 Instrumentos Financeiros 
Em atendimento aos Pronunciamentos Técnicos CPC 38, 39 e 40, a Sociedade efetuou a avaliação de seus 
instrumentos financeiros, inclusive derivativos. 
 
a) Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa e Equivalentes de Caixa incluem os saldos de caixa e os de bancos. 
 
b) Aplicações 
 
As aplicações financeiras são contabilizadas e avaliadas segundo os seguintes critérios e classificações: 

(I) Valor justo por meio do resultado (“negociação”) - Representam títulos e valores mobiliários adquiridos com 
o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São contabilizados pelo custo de aquisição, 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, ajustado ao seu respectivo valor justo e 
classificados no ativo circulante. Os rendimentos e os ganhos ou as perdas em função para apresentação 
ao valor justo são contabilizados no resultado do período; 

(II) Disponíveis para venda – Representam títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas 
classificações de “títulos para negociação” e “títulos mantidos até o vencimento”. São contabilizados pelo 
custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, os quais são apropriados ao resultado do período 
e são ajustados aos seus respectivos valores de mercado, classificados no ativo circulante e não circulante 
de acordo com os respectivos vencimentos. Os ganhos e as perdas decorrentes das variações dos valores 
justos não realizados são reconhecidos na rubrica “Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários” no patrimônio 
líquido, líquidos dos correspondentes efeitos tributários. As valorizações e desvalorizações, quando 
realizadas, são apropriadas ao resultado do período, em contrapartida da mencionada conta no patrimônio 
líquido; e 

(III) Mantidos até o vencimento - Representam títulos e valores mobiliários para os quais a Sociedade tem 
intenção e capacidade de manter em carteira até o vencimento. São contabilizados pelo custo de aquisição 
acrescido dos rendimentos auferidos, os quais são apropriados no resultado do período. 

 
c) Crédito das Operações de Capitalização  
Decorrem diretamente das operações da  Icatu Capitalização S.A. sujeitos a provisão para perdas, quando aplicável. 
Os direitos realizáveis após 12 meses são classificados no ativo não circulante. 
 
d) Passivos Financeiros 
Decorrem diretamente das operações da Sociedade, e são classificados como contas a pagar e débitos das 
operações. As obrigações exigíveis após 12 meses são classificadas no passivo não circulante. 
 
  



Icatu Capitalização S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias 

(Em milhares de reais) 
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e) Redução ao Valor Recuperável  
• Instrumentos financeiros (incluindo recebíveis)  
Os instrumentos financeiros não mensurados pelo valor justo por meio do resultado são avaliados anualmente, para 
apurar se houve perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência 
objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda 
teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. 
. 
3.2 Impostos Diferidos 
Os impostos diferidos são constituídos mediante a aplicação das alíquotas do imposto de renda e contribuição social, 
vigentes na data de encerramento do balanço sobre as diferenças temporárias, prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, ajustadas pelo valor da provisão para não realização, quando aplicável. 
 
3.3 Investimentos em Coligada e Controladas 
As participações acionárias em coligada e controladas estão avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. Os 
resultados de equivalência patrimonial são apresentados nas demonstrações do resultado sob a rubrica “Resultado 
Patrimonial”. 
Os outros investimentos permanentes estão contabilizados pelo método de custo, deduzidos de provisão para 
desvalorização.  
 
3.4  Imobilizado 
O imobilizado está contabilizado ao custo e a depreciação é calculada pelo método linear, com base na vida útil estimada 
dos bens, sendo: equipamentos, móveis, máquinas e utensílios – 10% a.a.; veículos e benfeitorias em imóveis de 
terceiros – 20% a.a.. 
Os ganhos e as perdas nas alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o  valor contábil 
líquido e são reconhecidos em “Ganhos e Perdas com Ativos não Correntes”, na demonstração do resultado. 
 
3.5 Intangível 
O intangível está contabilizado ao custo e é constituído, basicamente, de gastos com aquisição e desenvolvimento de 
softwares para uso interno. As amortizações são calculadas pelo método linear, considerando o prazo de vida útil de 5 
anos, à taxa de 20% a.a. 
 
3.6 Provisões Técnicas 
3.6.1 Provisão Matemática para Resgates 
A provisão matemática para resgates representa o montante dos pagamentos efetuados pelos subscritores, deduzidos 
das quotas de sorteio e de carregamento, quando previstas, acrescidos mensalmente da taxa de juros prevista no 
plano aprovado e da taxa de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (TR). 
 
3.6.2 Provisão para Resgates de Títulos Vencidos e Antecipados 
A provisão para resgates de títulos vencidos e antecipados representa os valores de resgates ainda não pagos até a 
data-base do balanço. 
 
3.6.3 Provisão para Sorteios a Realizar 
A provisão para sorteios a realizar é constituída para cobrir os sorteios que já foram custeados, mas que na data dos 
balanços mensais ainda não foram realizados. Corresponde à diferença entre o valor atual das despesas futuras com 
sorteios de cada título, referentes aos sorteios a serem realizados, e das receitas futuras de cada título para custeio 
dos sorteios (quotas de sorteio). 
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3.6.4 Provisão de Sorteios a Pagar 
A provisão de sorteios a pagar corresponde aos valores dos prêmios de sorteios devidos e ainda não pagos até a 
data-base do balanço. 
 
3.6.5 Provisão para Despesas Administrativas 
A provisão para despesas administrativas é constituída para cobrir as despesas futuras de administração e operação 
dos planos, sendo apurada para os títulos de pagamento único e de pagamento mensal que não cobram 
carregamento em todas as parcelas, considerando as premissas de persistência, de custo administrativo/operacional 
unitário do título e da taxa de juros de 0,5% ao mês. 
 
3.6.6     Provisão para Contingências 
A provisão para contingências é constituída para a distribuição de bônus, quando previsto no plano, e sua metodologia 
de cálculo é idêntica à da provisão matemática para resgates. 
 
3.6.7     Prescrição de Títulos 
A Sociedade adota, nas provisões para resgates de títulos vencidos e antecipados e sorteios a pagar, a baixa dos 
valores prescritos atendendo as disposições previstas no Código Civil. 
 
3.7 Provisões Judiciais 
As provisões judiciais de natureza cível, trabalhista e fiscal, objeto de contestação judicial, são contabilizadas com 
base nas opiniões do departamento jurídico interno, dos consultores legais independentes e da Administração sobre o 
provável desfecho dos processos pendentes nas datas dos balanços. A Sociedade adotou o critério de provisionar a 
totalidade das provisões de natureza cível, trabalhista e fiscal cuja probabilidade de perda é considerada provável. As 
provisões de natureza trabalhista, fiscal e cíveis, estão contabilizadas na rubrica “Provisões Judiciais”, no Passivo não 
Circulante. Os questionamentos fiscais estão contabilizados na rubrica “Outras Contas a Pagar”, no passivo não 
circulante e atualizado monetariamente pela SELIC . 
Os valores estimados de perda prováveis das contingências cíveis e trabalhistas são corrigidos conforme critérios de 
atualização monetária e juros que historicamente são imputados às causas, considerando-se sua natureza, Tribunal e 
Região nos quais a causa está sendo avaliada.  
Os correspondentes depósitos judiciais, quando exigidos, estão contabilizados na rubrica “Depósitos Judiciais e 
Fiscais”, no ativo não circulante, e são corrigidos monetariamente pela SELIC para os depósitos judiciais fiscais e pela 
TR para os depósitos judiciais trabalhistas e cíveis. 
 
3.8 Impostos Correntes 
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15%, acrescida de adicional de 10% sobre o montante 
que exceder R$ 240 no ano, e a provisão para contribuição social à alíquota de 15%. 
 
3.9 Uso de Estimativas 
A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração da Sociedade se baseie em estimativas e 
julgamentos para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, as receitas e despesas, bem como 
a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas 
transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas 
estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se a probabilidade de êxito 
nas ações judiciais, que impactaram as provisões para contingências, dos efeitos decorrentes da provisão para perdas 
sobre créditos e outros ativos das provisões técnicas. 
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4. GESTÃO DE RISCO 
O processo de avaliação de riscos da Icatu Capitalização S.A. se baseia em identificar e considerar as implicações dos 
riscos envolvidos, tanto no âmbito da Sociedade e seus processos como no do negócio. O processo de avaliação de 
riscos inclui riscos inerentes e de fraudes. Consideramos fatores externos e internos, que possam afetar o 
cumprimento dos objetivos, analisando os riscos e fornecendo uma base para a gestão dos riscos. 
A Icatu Capitalização S.A. utiliza como metodologia o COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission e o Enterprise Risk Management (ERM) que é um processo com foco nos controles internos, 
executado pela Diretoria de Governança e aplicado na determinação de estratégias por toda a Sociedade. 
Seu objetivo é prover controles com relação aos objetivos do negócio, identificando eventos que possam afetar a 
Sociedade e, direcionando a gestão de riscos para que estes permaneçam controlados e dentro da estratégia de seus 
acionistas. 
O escopo de atuação compreende: 

o Controles atrelados à estratégia da Sociedade; 
o Gerenciamento de incertezas inerentes à realização dos objetivos da Sociedade; 
o Gerenciamento da alocação de capital; 

 
o Controle das oportunidades, visando à competitiva participação da Sociedade com os riscos conhecidos e 

controlados de futuros negócios e como consequência o aumento do valor para o acionista; 
o Buscar oportunidades dentro das melhores práticas de mercado, visando à obtenção de vantagem 

competitiva; 
o Alinhar os limites para aceitação de risco pela corporação com as estratégias adotadas; 
o Otimizar as decisões baseadas nos riscos e prover melhorias de alocação de capital. 

Para o gerenciamento de riscos da Icatu Capitalização S.A. a responsabilidade fica a cargo das áreas de Compliance 
e Controles Internos com reporte direto à Diretoria de Governança e que possuem as seguintes atribuições: 

 Elaborar políticas, normas e procedimentos de gerenciamento de riscos da Icatu Capitalização S.A.; 
 Exercer acompanhamento permanente sobre a aderência ao cumprimento das políticas e código de ética da 

Sociedade; 
 Monitorar o entendimento e o atendimento das normas egressas dos órgãos reguladores; 
 Formular e revisar as políticas de controles internos, junto às áreas da Icatu Capitalização S.A., objetivando a 

melhoria contínua dos processos e controles na redução de riscos. 
Os componentes que constituem a base da gestão de riscos são: 

 Definição de Objetivos – os objetivos são alinhados à estratégia da Icatu Capitalização S.A., a fim de que os 
controles dos riscos do negócio sejam mitigados. 

 Avaliação de Riscos – são utilizados controles por área do negócio. 
 Identificação de Riscos – os eventos externos e internos que possam afetar o cumprimento dos objetivos ou 

o cumprimento de normas e legislações são identificados como risco para negócio ou a Sociedade. 
 Resposta ao Risco – No processo de gestão de riscos devem ser identificadas e avaliadas as opções de 

respostas ao risco (evitar, aceitar, mitigar, compartilhar ou transferir), implementando ações para alinhar os 
riscos e mantendo–os em níveis aceitáveis. 

 Atividades de Controle – Políticas e procedimentos internos devem ser definidos e implementados pelas 
áreas, para ajudar e garantir que as respostas aos riscos foram corretamente realizadas, de forma que os 
objetivos estratégicos e operacionais sejam alcançados. A avaliação do melhor tipo de controle deve 
pressupor os volumes envolvidos, a relevância, a complexidade das operações, o risco analisado e as 
prioridades estratégicas definidas. 
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 Informação e Comunicação – Comunicação deve ser eficaz, ocorrendo de forma que todas as atividades 
possam ser abrangidas. As informações relevantes devem ser identificadas, coletadas na forma e nos prazos 
necessários para que todos executem suas tarefas correta e tempestivamente. Os riscos e não conformidades 
devem ser reportados adequadamente para correções. 

 Monitoramento Contínuo – O monitoramento contínuo ocorre no curso normal das operações, inclusive em 
atividades regulares de gerenciamento e supervisão. Além disso, outras medidas devem ser tomadas pelo 
pessoal na execução de funções que avaliam a qualidade do desempenho do sistema de controles internos. 

Os riscos podem ser classificados como: Operacional, Subscrição, Estratégico, Crédito, Mercado, Legal e Compliance. 
Responsabilidades pela Gestão de Riscos: 
A responsabilidade de gestão dos riscos está a cargo da Diretoria de Governança com o suporte dos Diretores 
Executivos e do Conselho de Administração que executa a importante atividade de supervisão do Gerenciamento de 
Riscos da Sociedade, mantendo-se ciente e de acordo com os riscos mitigados. Os responsáveis por esse 
gerenciamento têm a responsabilidade de, periodicamente, rever as estratégias dos negócios para entender e 
administrar os riscos relevantes, fixando níveis aceitáveis para esses riscos. Esse direcionamento é repassado para as 
áreas da Sociedade, que devem apoiar a filosofia da gestão de riscos, administrando–os dentro de suas esferas de 
responsabilidades. 
 
4.1 Sistema de Controles Internos e Gestão de Riscos Corporativos 
A formulação e revisão das políticas de controles internos da Icatu Capitalização S.A. tem por objetivo a melhoria 
continua dos processos e controles na redução dos riscos levantados e controlados pelas áreas da Sociedade. 
A fundamentação para definição de componentes e ações essenciais a um processo organizado de gestão de riscos, 
que culmine na consolidação de um Sistema de Controles Internos, tem levado em consideração modelos de 
gerenciamento originados pelos pronunciamentos emitidos pelo COSO. O Sistema de Controles Internos e Gestão de 
Riscos Corporativos é baseado nesta metodologia, que concebe o Sistema de Controles Internos como resultado de 
ações estruturadas, inter-relacionados constituem a base para uma estrutura integrada de riscos (ERM). O ERM pode 
ser percebido sob duas formas: para satisfazer as necessidades de controles internos e como um sistema completo, 
abrangente e integrado de gerenciamento de riscos. 

(a) Riscos nas Operações - O Gerenciamento de Riscos Corporativos abrange as seguintes categorias de risco: 
Crédito, Mercado, Subscrição, Operacional, Estratégico, Legal e Compliance. 

(b) Risco de Crédito - É o risco de que um devedor deixe de cumprir os termos de um contrato ou deixe de 
cumprí–los nos termos em que foi acordado. Mais especificamente, o risco de crédito pode ser entendido 
como o risco de não serem recebidos os valores decorrentes dos prêmios de seguro e dos créditos detidos 
juntos às instituições financeiras e outros emissores decorrentes das aplicações financeiras, pode ser 
entendido ainda como o risco de concentração, o risco de liquidação ou ainda o risco de descumprimento de 
garantias acordadas. 

 
(c) Risco de Mercado - É o risco de que o valor de um instrumento financeiro ou de uma carteira de instrumentos 

financeiros se altere em virtude da volatilidade das variáveis existentes no mercado (taxas de juros, taxa de 
câmbio, ações, commodities etc), causadas por fatores adversos. Podem ser entendidos como riscos de 
mercado: risco nas taxas de juros, risco em câmbio, risco de liquidez, risco de derivativos, riscos de ações e 
risco de inflação. 

(d) Risco de Subscrição - É o risco de uma situação econômica adversa que contraria a expectativa da entidade 
no momento da elaboração de uma política de subscrição no que se refere às incertezas existentes nas 
premissas atuariais e financeiras ou na constituição das provisões técnicas. 
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(e) Risco Operacional - É o risco com possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Podem ser: risco de fraude 
interna e externa, falhas de sistemas, pratica comercial inadequada ou danos a ativos. 

(f) Risco Estratégico - É o risco de perda resultante de processos ou tomadas de decisões que impactem a 
sustentabilidade, o crescimento ou a obtenção de vantagem corporativa. Pode ser: risco de planejamento, 
custo de oportunidade, indicadores de metas, comunicação (falta de transparência e clareza nas informações 
dos negócios da Icatu Capitalização S.A.), concorrência e preço. 

(g) Risco Legal e Compliance - É o risco de perda resultante do não cumprimento das leis e/ou 
regulamentações, perda de reputação e má formalização de operações. Podem ser: risco com órgãos 
reguladores, risco de operações em desacordo com as políticas e procedimentos internos, risco de lavagem 
de dinheiro, riscos de contratos e riscos de fraudes. 

 
4.2 Gerenciamento Efetivo dos Riscos: 
A Icatu Capitalização S.A. faz a gestão de riscos através de sua Matriz de Riscos e Registros de eventos e exceções 
autorizadas.  
Matrizes de riscos: visam identificar, avaliar, tratar, controlar e monitorar os riscos aos riscos os quais as atividades e 
negócios estejam sujeitos. Tais matrizes são periodicamente revisitadas, visando sua constante atualização. 
Nessa matriz os riscos são identificados e listados por área, juntamente aos controles envolvendo cada evento. Cada 
risco e controle trazem informações qualitativas permitindo, desta forma, a classificação de cada processo de acordo 
com os níveis de exposição (alto, baixo ou médio), informando ainda o tipo de risco (regulatório, operacional, imagem 
etc) e seus respectivos planos de ações, se for o caso de possíveis perdas. 
A monitoração dos riscos é objeto de discussão nos encontros do Comitê de Compliance e das pautas de reuniões 
com a Diretoria, quando se faz necessário. 
Registros de eventos e exceções autorizadas: Considerados riscos efetivamente materializados e que podem resultar 
em perdas ou não. “Exceções autorizadas”, através de Relatórios de Compliance ou em Estudo de Risco relativo a 
negócios específicos, atendem às necessidades de flexibilização de padrões ou regras de negócios, porém esta deve 
acontecer dentro de parâmetros previamente definidos, com políticas internas e devidamente autorizados por quem 
tenha poderes ou alçada. 
Ambos os tipos de eventos servem para acompanhar a conformidade dos processos e exposição aos riscos a que as 
atividades cotidianas estão sujeitas, ou mesmo nos quais venham a incorrer, para estabelecer e praticar controles 
internos e planos de ação que mitiguem os respectivos riscos e corrijam as deficiências. 
Estes procedimentos visam também à documentação e armazenamento de tais informações para formação de banco 
de dados sobre perdas operacionais. 
Tais informações permitirão à Sociedade adotar abordagens e métodos mais eficazes na gestão do referido risco. 
Eventuais perdas efetivamente constatadas ao longo do processo, após devidamente registradas, serão comunicadas 
à Área de Compliance e Controles Internos da Icatu Capitalização S.A.. 
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5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
5.1 Composição das Aplicações Financeiras 
 

 
 
As quotas de fundos de investimentos estão valorizadas pelos valores das quotas divulgadas pelas instituições 
financeiras administradoras dos respectivos fundos. 
As carteiras dos fundos de investimentos exclusivos são compostos como se segue: 
 

Descrição
Custo 

Corrigido

Ganhos/ 
(Perdas) não 

realizados Valor Justo
Custo 

Corrigido

Ganhos/ 
(Perdas) não 

realizados Valor Justo

Quotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos....................................................... 291.106      -                    291.106      322.664       -                    322.664      
Quotas de Fundos de Investimentos - Não Exclusivos................................................ 371.069      -                    371.069      303.414       -                    303.414      
Categoria I - Títulos mensurados ao valor justo por meio de resultado 662.175      -                    662.175      626.078       -                    626.078      

Quotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos....................................................... 497.293      22.794           520.087      427.260       43.706            470.966      
Letras Financeiras do Tesouro................................................................................. 168.113      (271)               167.842      143.708       (238)               143.470      
Certificados de Depósitos Bancários a prazo - CDB................................................... 243.047      -                    243.047      187.690       -                    187.690      
Outros Títulos de Renda Fixa................................................................................... -                -                    -                -                  -                    -                
Categoria II - Títulos Disponíveis para Venda 908.453      22.523           930.976      758.658       43.468            802.126      
Total no Circulante 1.570.628   22.523           1.593.151   1.384.736    43.468            1.428.204   

Quotas de Fundos de Investimentos - Não Exclusivos Bloqueio Judicial....................... -                -                    -                3.514           -                    3.514         
Categoria I - Títulos mensurados ao valor justo por meio de resultado -                -                    -                3.514           -                    3.514         

Letras Financeiras do Tesouro................................................................................. 86.385        (51)                86.334       134.856       (55)                 134.801      
Notas do Tesouro Nacional...................................................................................... 579            -                    579            562             -                    562            
Depósito a Prazo com Garantia Especial.................................................................. 10.764        -                    10.764       10.147         -                    10.147        
Certificados de Depósitos Bancários a prazo - CDB................................................... 3.700         -                    3.700         43.568         -                    43.568        
Debêntures de Distribuição Pública.......................................................................... 7.044         -                    7.044         7.112           -                    7.112         
Categoria II - Títulos Disponíveis para Venda 108.472      (51)                108.421      196.245       (55)                 196.190      

Total no Não Circulante 108.472      (51)                108.421      199.759       (55)                 199.704      

30/06/2011 31/12/2010
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Os vencimentos das aplicações financeiras dos títulos e valores mobiliários, com exceção dos fundos, estão 
distribuídos da seguinte forma: 
 

 
 
 
5.2 Análise de Sensibilidade das Aplicações Financeiras 
A Análise de Sensibilidade das Aplicações Financeiras foi elaborada levando em consideração: 
(i) O Value at Risk (V@R) paramétrico que é a perda máxima esperada da carteira, a um nível de confiança, dentro de 

um horizonte de tempo determinado. Para este caso utilizamos a janela de 1 dia com nível de confiança de 95%. A 
volatilidade foi calculada utilizando o modelo de Médias Móveis Exponencialmente Ponderadas (EWMA, em inglês). 

30/06/2011

Até 1 ano
De 1 a 5 

anos
Acima de 5 

anos
Sem 

Vencimento
Total 

Notas do Tesouro Nacional.............................................. 35.178    139.495   380.012         -                   554.685   
Letras Financeiras do Tesouro.......................................... 87.245    77.772    1.590            -                   166.607   
Letras do Tesouro Nacional.............................................. -             61.167    -                   -                   61.167     
Certificados de Depósitos Bancários a prazo - CDB........... 7.643      6.527      1.306            -                   15.476     
Debêntures de Distribuição Pública................................... 2.090      6.245      176               -                   8.511      
Quotas de Fnds de Investi Dir Creditórios.......................... 770         -             -                   -                   770         
Outras Aplicações........................................................... 3.323      -             -                   -                   3.323      
Outros Ativos (Passivos).................................................. -             -             -                   654               654         

136.249   291.206   383.084         654               811.193   

31/12/2010

Até 1 ano
De 1 a 5 

anos
Acima de 5 

anos
Sem 

Vencimento
Total 

Notas do Tesouro Nacional.............................................. -             123.080   350.616         -                   473.696   
Letras Financeiras do Tesouro.......................................... 26.856    93.519    -                   -                   120.375   
Letras do Tesouro Nacional.............................................. 9.041      152.948   -                   -                   161.989   
Certificados de Depósitos Bancários a prazo - CDB........... 1.612      13.872    1.306            -                   16.790     
Debêntures de Distribuição Pública................................... 1.503      8.958      175               -                   10.636     
Quotas Fundos Investimentos Direito Creditório................. 883         -             -                   -                   883         
Outras Aplicações........................................................... 9.094      -             -                   -                   9.094      
Outros Ativos (Passivos).................................................. -             -             -                   167               167         

48.989    392.377   352.097         167               793.630   

Custo 

Corrigido

Valor Justo Custo 

Corrigido

Valor Justo

Até 1 ano............ 403.869          403.598     331.398          331.160      
De 1 a 5 anos...... 102.227          102.176     190.074          190.019      
Acima de 5 anos.. 13.536            13.536       6.171             6.171          
Total 519.632          519.310     527.643          527.350      

30/06/2011 31/12/2010
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(ii) DV01 (dolar–value for one basis-point) é uma métrica de risco utilizada amplamente pelo mercado de renda fixa.        
Consiste em variar em um basis-point, ou 0,01%, a taxa de juros e verificar o quanto o valor justo do título se altera. 

No quadro abaixo apresentamos o cálculo da perda esperada em um dia com 95% de confiança através da 
metodologia V@R paramétrico e a perda com a oscilação de um basis-point (0,01%) na taxa de juros pela metodologia 
DV01. 
 

 
 
5.3 Critério Adotado na Determinação do Valor Justo 
Os ativos mantidos em carteira ou nos fundos de investimento exclusivos são avaliados a valor justo, utilizando–se 
preços negociados em mercados ativos e índices divulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiros e de Capitais - ANBIMA, exceto para os títulos classificados como mantidos até o vencimento, que são 
atualizados pelos indexadores e taxas pactuadas por ocasião de suas aquisições. Os ativos foram classificados por 
níveis de hierarquia de mensuração a valor justo, sendo: nível 1: Preços negociados sem ajustes em mercados ativos 
e nível 2: Valores calculados utilizando–se dados (preços ou taxas) divulgados nos mercados ativos. 
Nível 1 
• Títulos de Renda Variável e Ações de Companhia de Capital Aberto Cotadas em Bolsa de Valores ou Mercado de 
Balcão: Calculados com base no valor do fechamento diário divulgado pela BM&FBOVESPA; 
• Instrumentos Financeiros Derivativos: Calculados com base nas cotações diárias divulgadas pela BM&FBOVESPA. 
• Títulos de Renda Fixa - Públicos: Negociados diariamente em ambiente de balcão com fonte de preço cotados pronta 
e regularmente (ANBIMA); 
Nível 2 
• Certificados de Depósito Bancário: (CDB): Sejam CDBs pós ou pré-fixados, são títulos calculados a partir do fluxo de 
caixa descontado de acordo com os critérios definidos no manual de avaliação a mercado do administrador da carteira 
administrada; 
• Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGE): São títulos pós-fixados calculados a partir do fluxo de caixa 
descontado utilizando os valores futuros do indexador de acordo com os critérios definidos no manual de avaliação a 
mercado do administrador da carteira administrada; 
• Certificado de Recebível Imobiliário (CRI): É um título de crédito lastreado em créditos imobiliários e de emissão 
exclusiva das Companhias Securitizadoras de Créditos Imobiliários. A remuneração é corrigida, em geral, por um 
índice de preços ou pela taxa referencial (TR) e o valor justo é calculado a partir do fluxo de caixa descontado de 
acordo com os critérios definidos no manual de avaliação a mercado do administrador; 
• Debêntures: Calculados com base nas informações de negociações em mercados secundários de balcão (CETIP) 
ou, no caso de sua inexistência, por critérios definidos pelo administrador da carteira administrada de acordo com os 
critérios definidos em seu manual de avaliação a mercado; 
 Fundos de Investimento Exclusivos e Quotas de Fundos não Exclusivos: O valor da cota é calculado pelo 
administrador e divulgado diariamente sendo os ativos constantes da carteira calculados através do manual de 
avaliação a mercado do administrador. Os ativos dos fundos de investimento são avaliados segundo critérios 
determinados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que são consistentes com os critérios adotados pela 
Sociedade. 
  

Fatores de Risco (R$ milhares) - 30/06/2011 DIV01 VaR
Préfixado / DI -        1            
IPCA -        1            
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Segue-se a composição das aplicações financeiras mensurados a valor justo : 
 

 
 
5.4 Derivativos 
5.4.1 Política de Utilização 
A política de utilização de instrumentos financeiros derivativos, principalmente de contratos futuros e de swaps 
mantidos nos fundos de investimentos exclusivos, tem como objetivo principal proteger os ativos da Icatu 
Capitalização dos riscos de mercado. 
 
5.4.2 Estratégias de Gerenciamento de Riscos 
As carteiras dos fundos de investimentos exclusivos são analisadas diariamente, visando identificar eventuais 
diferenças de alocação dos ativos em relação aos objetivos de rentabilidade dos fundos. 
 
5.4.3 Riscos Associados 
Os riscos associados a essas estratégias são mensurados através de dois sistemas de controle de risco (Riskcontrol e 
Barra), além do controle de risco desempenhado pelos administradores fiduciários dos fundos.  
Durante os cálculos dos valores em risco em função dos ativos negociados e expectativas de taxas de juros e 
oscilações de mercado, a Sociedade e suas Controladas verifica se esses valores, em um ambiente de stress de 
mercado, podem comprometer a rentabilidade em relação ao que está determinado nos respectivos regulamentos dos 
fundos.  
 
5.4.4 Posição Contratos Futuro/Swap 
A Sociedade possuía os seguintes instrumentos financeiros derivativos em fundos exclusivos, representados por 
contratos futuro e swap negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). 

Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Ações - - -            161.989    - 161.989    
Letras do Tesouro Nacional 61.167      - 61.167      398.646    - 398.646    
Letras Financeiras do Tesouro 420.783    - 420.783    474.258    - 474.258    
Notas do Tesouro Nacional 555.264    - 555.264    - - -            
Certif icados de Depósitos Bancários a Prazo - CDB - 262.223 262.223    - 248.048 248.048    
Debêntures - 15.555   15.555      - 17.748   17.748      
DPGE - 10.764   10.764      - 10.147   10.147      
Fundos de Investimentos Não Exclusivos - 371.839 371.839    - 307.811 307.811    
Outras Aplicações - 3.977     3.977        - 9261 9.261        
Total 1.037.214 664.358 1.701.572 1.034.893 593.015 1.627.908 

30/06/2011 31/12/2010
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6. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS 
Os créditos tributários e previdenciários são compostos da seguinte forma: 
 

 
 
Com a adoção do CPC 32, o total do imposto de renda e contribuição social diferidos passou a ser classificado como 
ativo não circulante. 
 
7. DESPESAS ANTECIPADAS - OPERACIONAIS 
Em dezembro de 2007 a Icatu Capitalização S.A. venceu o leilão promovido pelo Banco Nossa Caixa S. A. adquirindo 
o direito de uso exclusivo da rede de atendimento do banco para venda de produtos de capitalização pelos 5 anos 
seguintes. Pelo direito de exploração do balcão, a Icatu Capitalização S.A. desembolsou o montante de R$ 64.000, 
que foram contabilizados na rubrica “Despesas Antecipadas – Operacionais”, segregados entre circulante e não 
circulante. Este montante está sendo apropriado de forma linear pelo período de 60 meses a partir de março de 2008, 
data de início da comercialização dos produtos de capitalização. 
No semestre findo em 30 de junho de 2011, o total apropriado ao resultado correspondeu a R$ 6.400 (R$ 6.400 em 
2010).  

Futuro Vencimento Vencimento
Indexador de 

referência
Quantidade PU Valor Total Local Neg. Posição Objetivo

DI F12 jan/12 CDI              (422) 94.205,570              (39.713) BM&F Vendido Hedge papel pré fixado
DI J12 abr/12 CDI                  5 91.416,560                   482 BM&F Comprado Hedge papel pré fixado
DI N12 jul/12 CDI              (132) 88.728,580              (11.687) BM&F Vendido Hedge papel pré fixado
DI F13 jan/13 CDI               (13) 83.553,770               (1.059) BM&F Vendido Hedge papel pré fixado
DI N13 jul/13 CDI              (292) 78.806,900              (23.012) BM&F Vendido Hedge papel pré fixado
DI F15 jan/15 CDI              (148) 66.020,600               (9.780) BM&F Vendido Hedge papel pré fixado

IND  Q11 ago/11 FUT IND                12 63.157,000                   749 BM&F Comprado Hedge Índice
OPD DOL - PUT FCDC jan/12 OPD DOL 1.60                49 39,300                       2 BM&F Comprado
OPD DOL - PUT FCDM jan/12 OPD DOL 1.55               (49) 18,660                      (1) BM&F Vendido

Swap  - Fundo Exclusivo CAP Soberano
Data de 

Aquisição
Contraparte Vencimento

Indexador 
Passivo

Indexador 
Ativo

Valor Inicial  Valor Passivo 
Apropriação 
Acumulada

14/08/2009 ICAP fev/13 CDI TR+ 10.4175% 70.000,00           79.252              21                      
14/08/2009 ICAP ago/14 CDI TR + 10.1241 50.000,00           56.609              97                      
14/08/2009 ICAP ago/11 CDI TR + 11.423% 80.000,00           90.574              260                    

30/06/2011

30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010
Imposto de Renda Diferido -                      -                       3.791              3.726              
   Diferenças Temporárias.............. -                      -                       3.791              3.726              
Contribuição Social Diferida -                      -                       2.569              2.530              
   Diferenças Temporárias.............. -                      -                       2.569              2.530              
Impostos a Recuperar 12.820             8.285                -                     -                     
   Imposto de Renda...................... 9.529               5.751                -                     -                     
   Contribuição Social.................... 3.240               2.483                -                     -                     
   COFINS.................................... 40                   40                    -                     -                     
   PIS........................................... 11                   11                    -                     -                     
Total 12.820             8.285                6.360              6.256              

Circulante Não Circulante
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8. INVESTIMENTOS 
Os investimentos são compostos da seguinte forma: 
 

 
 
 
Para o cálculo do investimento pelo Método de Equivalência Patrimonial foram utilizadas as respectivas 
demonstrações financeiras das investidas nas datas base de 30 de junho de 2011 e 31 de dezembro de 2010. 
Apresentamos, a seguir, a movimentação dos investimentos em subsidiárias da Sociedade: 
 

 
 
 
  

Investimentos ON 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 30/06/2010

Vanguarda Companhia de Seguros Gerais........... 3.316.721 -              100,00% 3.699 6.674 344 6.674          6.330          344 321
Caixa Capitalização S.A..................................... 1.958 -              24,50% 150.000 283.266 69.892 69.400        81.037        17.124 15.164
Icatu Serviços de Adm. Previdenciária Ltda [a]...... -              2.475 0,03% 9.245 3.963 (1.828) 1                1                -              -              
Icatu Consultoria Ltda......................................... -              48.570 99,01% 521 1.922 63 1.903          1.840          62 42
Investimento no Exterior [b]................................. -              -              -               -         -              -                       106             106             -              -              
Total das Participações Acionárias 78.084        89.314        17.530         15.527        
Incentivos Fiscais.............................................. -              -              -               -         -              -                       879             879             -              -              
(-) Provisão para Desvalorização.......................... -              -              -               -         -              -                       (879)            (879)            -              -              
Total de Investimentos 78.084        89.314        17.530         15.527        

[b] Avaliado pelo custo

Investimento Resultado Patrimonial

[a] Avaliado pelo método de Equivalência Patrimonial, em virtude da sua controladora Icatu Seguros S.A. possuir um percentual de participação de 99,97%

Quantidade 
de Ações

Quantidade 
de Cotas

% de 
Participação

Capital 
Social

Patrimônio 
Líquido

Lucro (Prejuízo) 
Líquido do 
Semestre

Dividendos

Vanguarda Companhia de Seguros Gerais........ 6.330 -              -              -         344               6.674             
Caixa Capitalização S.A.................................. 81.037 -              (27.739)        (1.022)     17.124          69.400           
Icatu Serviços de Adm. Previdenciária Ltda ...... 1 1                 -              -         (1)                 1                   
Icatu Consultoria Ltda..................................... 1.840 -              -              -         63                 1.903             
Investimento no Exterior.................................. 106 -              -              -         -                106                
Total 89.314             1                 (27.739)        (1.022)     17.530          78.084           

Dividendos

Vanguarda Companhia de Seguros Gerais........ 5.793               (27)              -              10          554               6.330             
Caixa Capitalização S.A.................................. 76.718             -              (28.357)        1.113      31.563          81.037           
Icatu Serviços de Adm. Previdenciária Ltda ...... 1                     -              -              -         -                1                   
Icatu Consultoria Ltda..................................... 1.746               -              -              -         94                 1.840             
Investimento no Exterior.................................. 106                 -              -              -         -                106                
Total 84.364             (27)              (28.357)        1.123      32.211          89.314           

 Saldo em 
31/12/2009

 Saldo em 
31/12/2010

Ajuste de 
Exercicios 
Anteriores

Ajuste 
TVM

Equivalência 
Patrimonial

30/06/2011

31/12/2010

Ajuste de 
Exercicios 
Anteriores

Ajuste 
TVM

Equivalência 
Patrimonial

 Saldo em 
30/06/2011

 Saldo em 
31/12/2010
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A Icatu Capitalização S.A. registrou, através da equivalência patrimonial, o efeito dos ajustes com títulos e valores 
mobiliários das suas investidas no montante de R$ 1.022 (R$1.113 em 31 de dezembro de 2010), decorrentes do 
reconhecimento dos ganhos/perdas não realizadas com títulos classificados como disponíveis para venda e avaliados 
a valor justo. A contra partida da redução do investimento correspondeu à rubrica “Ajustes com Títulos e Valores 
Mobiliários” no Patrimônio Líquido. 
 
9. PROVISÕES TÉCNICAS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Saldos em Amortizações/ Atualização Saldos em
31/12/2010 Constituições Prescrições Monetária 30/06/2011

Provisão Matemática para Resgates....................... 1.147.575         290.517             (282.051)            26.715        1.182.756        
Provisão para Resgates de Títulos Antecipados....... 139.659            197.602             (186.973)            682             150.970           
Provisão para Resgates de Títulos Vencidos............ 96.527              91.708              (86.971)              436             101.700           
Provisão para Resgates 1.383.761         579.827             (555.995)            27.833        1.435.426        
Provisão para Sorteio a Realizar............................. 97.244              42.696              (42.945)              2.730          99.725             
Provisão para Sorteio a Pagar................................. 24.299              29.183              (23.911)              282             29.853             
Provisão para Sorteios 121.543            71.879              (66.856)              3.012          129.578           
Provisão para Contingências................................... 42.802              14.200              (9.377)                766             48.391             
Provisão para Despesas Administrativas.................. 2.101               312                   (332)                  -                 2.081               
Outras Provisões 44.903              14.512              (9.709)                766             50.472             
Total 1.550.207         666.218             (632.560)            31.611        1.615.476        

Saldos em Amortizações/ Atualização Saldos em
31/12/2009 Constituições Prescrições Monetária 31/12/2010

Provisão Matemática para Resgates....................... 988.039            622.164             (478.164)            15.536        1.147.575        
Provisão para Resgates de Títulos Antecipados....... 120.966            365.093             (346.819)            419             139.659           
Provisão para Resgates de Títulos Vencidos............ 80.406              153.479             (137.471)            113             96.527             
Provisão para Resgates 1.189.411         1.140.736          (962.454)            16.068        1.383.761        
Provisão para Sorteio a Realizar............................. 72.051              106.414             (84.211)              2.990          97.244             
Provisão para Sorteio a Pagar................................. 18.164              55.257              (49.341)              219             24.299             
Provisão para Sorteios 90.215              161.671             (133.552)            3.209          121.543           
Provisão para Contingências................................... 36.763              25.025              (20.015)              1.029          42.802             
Provisão para Despesas Administrativas.................. 1.699               1.580                (1.178)                -                 2.101               
Outras Provisões 38.462              26.605              (21.193)              1.029          44.903             
Total 1.318.088         1.329.012          (1.117.199)         20.306        1.550.207        
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10. GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS 
Os ativos garantidores das provisões técnicas são compostos por: 
 

 
 
A Sociedade apresentou o montante de R$ 86.096 em 30 de junho de 2011 (R$ 79.567 em 31 de dezembro de 2010) 
não vinculados à garantia das reservas técnicas. 
 
11. PROVISÕES JUDICIAIS 
A Sociedade possui processos judiciais que se encontram em diversas instâncias, referentes a causas cíveis 
originadas, principalmente, por questionamentos quanto aos valores disponíveis para resgates de títulos de 
capitalização, e a causas trabalhistas originadas, principalmente, por questionamentos quanto às obrigações 
trabalhistas, relativas a horas extras, a equiparação salarial e a vínculo empregatício e a causas tributárias originadas 
por questionamentos quanto aos acréscimos moratórios sobre encargos sociais, conforme demonstrado a seguir: 
 

Ativos Vinculados a Cobertura de Reservas 30/06/2011 31/12/2010

Quotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos............. 811.193          793.630         
Quotas de Fundos de Investimentos - Não Exclusivos...... 284.973          230.875         
Letras Financeiras do Tesouro........................................ 254.176          278.271         
Certificados de Depósito Bancário a Prazo - CDB............ 246.747          231.258         
Notas do Tesouro Nacional............................................ 579                562               
Depósito a Prazo com Garantia Especial........................ 10.764            10.147          
Debêntures................................................................... 7.044              7.112            
Total 1.615.476       1.551.855      
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Apresentamos, a seguir, a movimentação da provisão para contingências relativas aos processos judiciais: 
 

  
 
  

Probabilidade 
de Perda

Quantidade
Valor 

Estimado
Valor 

Provisionado
Quantidade

Valor 
Estimado

Valor 
Provisionado

Provável............ 127 1.742        1.742             130 1.336        1.336               
Possível............ 110 2.006        -                 88 1.490        -                  
Remota............. 21 3.821        -                 17 3.704        -                  
Total 258              7.569        1.742             235             6.530        1.336               

Probabilidade 
de Perda

Quantidade
Valor 

Estimado
Valor 

Provisionado
Quantidade

Valor 
Estimado

Valor 
Provisionado

Provável............ 22 1.112        1.112             18 759           759                  
Possível............ 36 2.211        -                 42 2.824        -                  
Remota............. 11 1.550        -                 12 1.652        -                  
Total 69                4.873        1.112             72               5.235        759                  

Probabilidade 
de Perda

Quantidade
Valor 

Estimado
Valor 

Provisionado
Quantidade

Valor 
Estimado

Valor 
Provisionado

Possível............ 37 20.001      -                 36 19.705      -                  
Remota............. 1                  10            -                 1                 9              -                  
Total 38                20.011      -                 37               19.714      -                  

Causas Fiscais
30/06/2011 31/12/2010

Causas Cíveis

Causas Trabalhistas
30/06/2011 31/12/2010

30/06/2011 31/12/2010

Cíveis Trabalhistas Total
Saldos em 31 de dezembro de 2010.......... 1.336             759             2.095        
   Causas Adicionais................................. 501                -              501           
   Causas Baixadas.................................. (493)               (76)              (569)          
   Causas Ajustadas (*)............................. 398                429             827           
Saldos em 30 de junho de 2011................. 1.742             1.112           2.854        
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(*) Movimentação oriunda da mudança de probabilidade de perda e/ou valor estimado e/ou atualização monetária. 
Os depósitos judiciais são compostos como se segue: 
 

 
 
Apresentamos, a seguir, um resumo dos principais questionamentos fiscais:  
O mandado de segurança 200551010115038 pleiteia a utilização do crédito do PIS e da COFINS, pagos nos termos 
da Lei nº 9.718/98, para quitar, por compensação, qualquer tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal e 
questiona a incidência do PIS e da COFINS, nos termos da Lei nº 9.718/98. A perda avaliada é possível. O depósito 
judicial efetuado pela Sociedade neste processo corresponde ao valor atualizado de R$93. Processo em segunda 
instância. Após recebimento de Aviso de Cobrança enviado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a 
Sociedade ingressou com o mandado de segurança 201151010033083, objetivando a obtenção da CND – Certidão 
Negativa de Débitos, tendo sido efetuado o depósito judicial de PIS e COFINS que, atualizado, corresponde ao 
montante de R$3.469. Processo em primeira instância. A Sociedade mantém a contingência passiva no montante de 
R$ 7.250 (R$6.416 em 2010), registrada no grupo de contas “Outras contas a pagar”, na rubrica “PIS e COFINS 
Exigibilidade Suspensa” no passivo não circulante, referente ao PIS e COFINS devido sobre as receitas financeiras. 
*As ações declaratórias nº 9500389720, 9500452871, 9500525593, 9600103615 questionam a exigência do PIS, 
incidente sobre as receitas operacionais brutas auferidas pela Sociedade no período de junho de 1994 até julho de 
1995, agosto a dezembro de 1995, janeiro de 1996 a junho de 1997 e a partir de março de 1998 inclusive, nos termos 
do artigo 72, inciso V do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 (ADCT - 
CF/88), introduzido pelo artigo 1° da Emenda Constitucional de Reforma n° 1/94 (ECR). Os quatro processos são 
classificados com probabilidade de perda possível. Os depósitos judiciais efetuados pela Sociedade correspondem ao 
valor atualizado de R$91. Matéria em discussão no STF. 
*O mandado de Segurança 9800222316 tem como objeto a discussão quanto ao não pagamento do PIS sobre as 
receitas brutas operacionais auferidas no período de julho de 1997 em diante (emenda constitucional nº 17/97). A 
probabilidade de perda possível. O depósito judicial efetuado pela Sociedade corresponde ao valor atualizado de 
R$1.809. O processo encontra-se no STF. 
O mandado de segurança 200851010280294 tem como objeto o aumento da alíquota da CSLL, de 9% para 15%, 
instituída pela Medida Provisória n° 413/2008, convertida na Lei n° 11.727/2008. O mandado de segurança tem a 
probabilidade de perda possível e está sendo acompanhado de depósitos judiciais referentes à diferença das 
alíquotas. Os depósitos judiciais efetuados pela Sociedade correspondem ao valor atualizado de R$12.129. Processo 
em segunda instância. . O passivo contingente encontra-se registrado, corresponde ao diferencial de alíquota (6%) no 
total de R$10.828 (R$ 8.634 em 2010) no grupo de contas “Outras contas a pagar”, na rubrica “CSLL Majorada” no 
passivo não circulante. 
O mandado de segurança 200851010202660 tem como objeto reconhecer o direito à dedutibilidade da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, bem como compensar valores a este título nos 
últimos dez anos. A probabilidade de perda é possível e não há depósito judicial. O processo encontra-se ainda na 
primeira instância. 
 

30/06/2011 31/12/2010

Cíveis............... 26                14            
Trabalhistas...... 31                24            
Fiscais............. 17.616          12.338      
Outros.............. -               1              

17.673          12.377      
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12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
12.1 Capital Social 
Em 30 de junho de 2011 e 31 de dezembro de 2010, o capital subscrito e integralizado é representado por 
417.994.227 ações sem valor nominal, sendo 376.127.276 ações ordinárias e 41.866.951 ações preferenciais. As 
ações preferenciais não possuem direito de voto, mas têm direito a dividendo mínimo de 1% incidente sobre o capital 
social representado pelas ações preferenciais e possuem prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, com base 
na parcela do preço de emissão destinada à conta capital. 
 
12.2 Reservas de Lucros 
A reserva legal é constituída ao final do exercício social com a destinação de 5% do lucro líquido do exercício. Será 
constituída pela Sociedade até que o seu valor atinja 20% do capital social em conformidade com o art. 193 da Lei 
6.404/76. 
A reserva estatutária é constituída ao final do exercício social por até 100% do lucro líquido do exercício, após as 
deduções legais e a constituição de reserva legal, estando limitada ao valor do capital social. A reserva de lucros tem 
como objetivo o reforço do patrimônio líquido da Sociedade e sua constituição está sujeita a deliberação da 
Assembleia Geral. 
 
12.3 Dividendos 
De acordo com o Estatuto Social, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos equivalentes a 25% do lucro 
líquido do exercício, ajustado conforme legislação societária e estatuto social.  
 
12.4 Resultado Abrangente  
Na rubrica Resultado Abrangente, a Icatu Capitalização S.A. considera, conforme legislação vigente, os efeitos 
decorrentes dos critérios de registro e avaliação dos títulos e valores mobiliários classificados na categoria disponíveis 
para a venda, relativos a títulos próprios e de suas controladas, líquidos dos correspondentes efeitos tributários. 
 
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO 

 
 
Seguindo os critérios determinados pela Resolução CNSP n° 158/06, alterada pela Circular SUSEP n° 355/07, 
constata-se que a Sociedade possui capital suficiente para atender os parâmetros mínimos. 
 

30/06/2011 31/12/2010
Patrimônio Líquido.................................................................................................... 191.254 173.079
Participação Coligadas e Controladas - em Empresas Financeiras (Nacional) 100%....... (77.978) (89.208)
Participação Coligadas e Controladas - em Empresas Financeiras (Exterior ) 100%....... (106) (106)
Despesas Antecipadas............................................................................................. (21.573) (27.750)
Ativo Intangíveis........................................................................................................ (5.975) (5.554)
Ativos Diferido.......................................................................................................... -                (112)
Patrimônio Líquido Ajustado 85.622 50.349

Capital Base............................................................................................................ 10.800 -                   

Capital Adicional de Crédito....................................................................................... 24.769 -                   

Capital Mínimo Requerido 35.569 -                   

Exigência de Capital (Max (CMR,MS)) - EC 35.569 -                   

Suficiência 50.053 50.349
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14. PARTES RELACIONADAS 
As principais transações com partes relacionadas, são como se segue: 
 

 
 
As operações com as partes relacionadas referem-se basicamente a: 
 Venda de títulos de capitalização - Os títulos são de pagamento único e vigência mensal.  Seu preço é determinado 

de acordo com notas técnicas atuariais protocoladas na SUSEP e condizentes com as práticas de mercado para 
esse tipo de operação. O objetivo é oferecer ao cliente da Icatu Seguros S. A. uma possibilidade de ganho extra 
pela premiação do título de capitalização atrelado ao seguro adquirido, cujo direito ao sorteio é cedido pela Icatu 
Seguros S.A. O registro contábil, em contas de resultado, tem seu efeito líquido registrado no grupo de operações 
de capitalização.  

 Reembolsos de custos administrativos - Referem-se a rateio de despesas comuns entre às sociedades do grupo 
Icatu e são liquidados mensalmente, conforme estabelecido em instrumento particular de convênio assinado entre 
as partes. 

 As operações com o IHPrev Fundo de Pensão referem-se às contribuições relativas ao plano de aposentadoria, 
conforme descrito na nota 16. As contribuições são liquidadas mensalmente, conforme regulamento do plano 
registrado na Secretaria de Previdência Complementar. 

 Os saldos junto aos Administradores da Sociedade referem-se aos honorários recebidos por estes a título de 
remuneração. 

 
 
15. PLANOS DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA 
As contribuições ao IHPrev Fundo de Pensão, entidade de previdência complementar fechada, montam a R$ 191 (R$ 
425 em 2010), relativas ao plano de aposentadoria de contribuição definida, parcialmente patrocinado pela Sociedade, 
destinados a proporcionar complementação previdenciária a seus funcionários. Para as contribuições referente ao 
semestre findo em 30 de junho de 2011, foi utilizado fundo previdência acumulado. 
  

Dividendos e 
Juros sobre o Juros sobre o

Dividendos Capital Próprio Capital Próprio
Contas a 

Receber (a 
Pagar)

Receitas 
(Despesas)

a Receber (a 
Pagar)

Receitas 
(Despesas)

Recebidos 
(Pagos)

Icatu Seguros S.A.................................................... (3.736)          (4.844)          -                    -                        -                        
Companhia Brasileira de Seguros e Previdência.......... 1                 -                  -                    -                        -                        
Icatu Serviços de Adm. Previdenciária Ltda................. 133              
Icatu Vanguarda Adm. de Recursos Ltda.................... 97               
Caixa Capitalização S.A............................................ -                  -                  4.067             -                        31.563               
Administradores....................................................... (1.702)          (312)             -                    -                        -                        
IHPrev Fundo de Pensão........................................... -                  (191)             -                    -                        -                        
Saldo em 30 de junho de 2011 (5.207)          (5.347)          4.067             -                     31.563               

Icatu Seguros S.A.................................................... (11.961)        12.454         -                    (10.849)              (140.590)             
Companhia Brasileira de Seguros e Previdência.......... (3)                (3)                -                    -                        -                        
Caixa Capitalização S.A............................................ -                  -                  28.357           -                        27.289               
Administradores....................................................... (1.702)          (3.163)          -                    -                        -                        
IHPrev Fundo de Pensão........................................... -                  (425)             -                    -                        -                        
Saldo em 31 de dezembro de 2010 (13.666) 8.863 28.357 (10.849) (113.301)             
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16. DETALHAMENTO DE CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO   
 

   
(*) Calculados com base na variação da TJLP, foram reconhecidos na rubrica “Despesas Financeiras”, na 
demonstração do resultado, sendo reclassificados, para fins de elaboração e publicação das demonstrações 
financeiras, na rubrica “Lucros Acumulados” no patrimônio líquido. 
 
  

30/06/2011 30/06/2010
Despesas de Comercialização (34.653) (36.002)

Despesas de Corretagem.............................................. (25.693)        (24.976)       
Despesas de Remuneração Performance Mensal............ (7.798)         (9.118)         
Despesas de Custeamento de Vendas........................... (1.162)         (1.908)         

Outras Receitas e Despesas Operacionais (1.104) 1.138
Taxa relativa a Resgates Antecipados............................ 5.825          7.217          
Prestação de Serviço Ativo............................................ (6.252)         (5.613)         
Provisão para Contingências Civeis................................ (512)            98               
Outras Despesas Operacionais..................................... (165)            (564)            

Despesas Administrativas (47.683) (36.224)
Pessoal Próprio........................................................... (18.401)        (14.352)       
Serviços de Terceiros................................................... (14.622)        (8.533)         
Localização e Funcionamento....................................... (12.402)        (12.275)       
Publicidade e Propaganda............................................. (1.867)         (747)            
Outras Despesas Administrativas.................................. (391)            (317)            

Despesas com Tributos (4.845) (4.474)
Impostos..................................................................... (96)              (71)              
Provisão para Contingências Fiscais.............................. -                 (151)            
COFINS...................................................................... (3.580)         (3.227)         
PIS............................................................................. (581)            (525)            
Taxa de Fiscalização.................................................... (588)            (500)            

Resultado Financeiro 48.631 24.074
Receitas Financeiras 102.262 73.929
Quotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos............ 58.900         39.485        
Quotas de Fundos de Investimentos - Não Exclusivos..... 15.952         13.042        
Títulos de Renda Fixa - Públicos................................... 13.061         12.801        
Títulos de Renda Fixa - Privados.................................... 13.694         7.967          
Outras Receitas Financeiras......................................... 655             634             

Despesas Financeiras (53.631) (49.855)
Atualização Monetária das Provisões Técnicas............... (46.286)        (35.575)       
Juros sobre Capital Próprio (*)....................................... -                 (10.849)       
Títulos de Renda Variável.............................................. (6.735)         (977)            
Títulos de Renda Fixa................................................... (394)            (2.246)         
Outras Despesas Financeiras....................................... (216)            (208)            
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17. SEGUROS 
Para proteção de bens do ativo imobilizado, de imóveis alugados e de responsabilidade civil dos administradores, a 
Sociedade transfere, através da contratação de seguros, os riscos que na eventualidade de ocorrência possam 
impactar sua atividade. 
 
As informações principais sobre a cobertura de seguros vigente, podem ser assim demonstradas: 
 

 
 
18. CONCILIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
 
O imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), calculados com base nas alíquotas oficiais vigentes, estão 
reconciliados com os valores contabilizados como despesas de Imposto de Renda e de Contribuição Social, como se 
segue: 
 

 

Tipo de Cobertura 30/06/2011 31/12/2010

Imóveis alugados...............
Incêndio, raio, explosão, danos elétricos, 
queda de aeronaves, entre outros. 72.010       72.010       

Valor da Cobertura

IRPJ CSLL IRPJ CSLL 

Resultado antes dos Impostos e Participações 43.586          43.586          21.930            21.930          
Participação nos Lucros (2.740)           (2.740)           (2.470)             (2.470)           
Resultado antes dos Impostos 40.846          40.846          19.460            19.460          
Equivalência Patrimonial (17.530)         (17.530)         (15.527)           (15.527)         
Adições 7.790            7.790            9.654              9.671            
Adição Permanente 632               632               354                 354               
Doações e Patrocínios Indedutíveis 211               211               21                  21                
Provisões Indedutíveis 800               800               3.078              3.078            
Participações nos Lucros 2.740            2.740            2.453              2.470            
Tributos e Contribuições com Exigibilidade Suspensa 834               834               723                 723               
Operações Swap 2.573            2.573            3.025              3.025            
Exclusões (6.716)           (6.716)           (7.914)             (9.066)           
 Adição Permanente -               -               (40)                 (40)               
 Provisões Indedutíveis (794)              (794)              (2.226)             (2.226)           
 Tributos e Contribuições em Quest. Judicial (655)              (655)              (356)                (356)              
Participações nos Lucros (5.267)           (5.267)           (5.292)             (6.444)           
Resultado Ajustado 24.390          24.390          5.673              4.538            
Alíquotas Oficiais 15% + 10% 15% 15% + 10% 15%
Despesas com IRPJ/CSLL (6.227)     (4.440)     (1.413)       (681)        
Incentivos Fiscais 161               -               7                    -               
Constituição/(Reversão) de Créditos Tributários 65                39                261                 38                
Despesas com IRPJ/CSLL (6.001)           (4.401)           (1.145)             (643)              

Alíquota Efetiva 13,77% 10,10% 5,22% 2,93%

30/06/2011 30/06/2010
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19. CONCILIAÇÃO ENTRE O LUCRO LÍQUIDO E O CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 
 

 
 
20. COMITÊ DE AUDITORIA 
Em atendimento à Resolução CNSP nº118/04, alterada pela Resolução CNSP n°193/08, a Icatu Capitalização S.A. 
aderiu ao Comitê de Auditoria único instituído pelo Conglomerado Financeiro Icatu Seguros, por intermédio da 
instituição líder Icatu Seguros S.A.. O resumo do relatório do referido comitê será divulgado em conjunto com as 
demonstrações financeiras de 30 de junho de 2011 da instituição líder. 
 

2011 2010
LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE 30.444        28.521          
MAIS
 Depreciações e Amortizações 1.720          1.836            
 Juros e Variações Monetárias sobre Provisões para Contingências 759             4                  
 Outros -             420               
MENOS
 Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial (17.530)       (15.527)         
 Juros e Variações Monetárias sobre Depósitos Judiciais (655)            (356)              
 Outros (106)            -               
ATIVIDADES OPERACIONAIS
 Variação das Aplicações (73.664)       (115.375)       
 Variação dos Créditos das Operações (11.379)       1.872            
 Variação de Títulos e Créditos a Receber (11.441)       9.648            
 Variação das Despesas Antecipadas 6.177          6.406            
 Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos de Controladas e Coligadas 31.563        27.289          
 Variação de Contas a Pagar (5.657)         (3.554)           
 Variação de Débitos de Operações de Capitalização (1.517)         (10.503)         
 Variação de Depósitos de Terceiros 17              (152)              
 Variação de Provisões Técnicas - Capitalização 65.269        121.784        
 Variação de Outros Débitos 759             4                  
 Variação de Ajustes de TVM (11.247)       4.483            
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 3.512          56.800          



 

 

ICATU CAPITALIZAÇÃO S.A. 
CNPJ: 74.267.170/0001-73 

 
 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Apresentamos aos nossos acionistas o Relatório de Administração, as 
Demonstrações Financeiras Intermediárias e o Parecer dos Auditores 
Independentes da Icatu Capitalização S.A., relativos aos semestres findos em 30 de 
junho de 2011 e de 2010 e ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010. 
 
A Icatu Capitalização S.A. apresentou faturamento* de R$ R$ 388 milhões no 
primeiro semestre de 2011. As provisões técnicas atingiram R$ 1,6 bilhão, evolução 
de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Companhia distribuiu 
em forma de sorteios R$ 29 milhões aos seus clientes. 
 
O patrimônio líquido da Icatu Capitalização S.A., em 30 de junho de 2011, foi de 
R$ 191 milhões e o lucro líquido do primeiro semestre de 2011 foi de R$ 30,4 
milhões, com crescimento de 7% frente ao primeiro semestre de 2010. O volume de 
ativos livres da sociedade atingiu R$ 86 milhões. 
 
As reservas da Companhia são administradas de acordo com as melhores práticas 
de gestão de Ativos, Passivos e de Risco, garantindo a capacidade financeira de 
honrar todos os seus compromissos, de acordo com os preceitos da Circular 
SUSEP nº 424/2011. 
 
A Icatu Capitalização S.A. aproveita a oportunidade para agradecer especialmente 
à sua equipe de funcionários e a seus parceiros e corretores pela conquista desses 
resultados, aos clientes pela preferência e confiança, e à SUSEP e aos acionistas por 
todo apoio recebido.  
 
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2011. 
 
A Administração. 
 
 
* Faturamento = Receita Bruta com Títulos – Deduções sobre Receita Bruta 
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