






                                                                
 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

  

 

Senhores Acionistas, 

Submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório da administração e as demonstrações financeiras 

relativas aos semestres findos em 30 de junho de 2015 e de 2014, acompanhadas do relatório dos 

auditores independentes. 

 

Lucro líquido do semestre 

O lucro líquido totalizou em 2015 R$ 3,7 milhões, registrando um aumento de 105,6% sobre os R$ 1,8 

milhão obtidos em 2014.  

O lucro por ação foi de R$ 0,29 em 2015 comparado com R$ 0,14 em 2014. 

 

Resultado financeiro do semestre 

As receitas financeiras totalizaram em 2015 R$ 13,6 milhões, com aumento de R$ 7,7 milhões, em 

relação aos R$ 5,9 milhões em 2014. Essa variação decorre, do aumento da taxa efetiva das receitas 

com aplicações financeiras para 5,75% em 2015 em relação aos 4,79% em 2014. As despesas 

financeiras totalizaram em 2015 R$ 7,6 milhões, com aumento de R$ 4,7 milhões, em relação aos R$ 

2,9 milhões em 2014. 

 

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. 

 

Perspectivas 

O primeiro semestre no Brasil foi marcado por uma forte correção dos chamados preços 

administrados, o que juntamente com o repasse da forte depreciação cambial levou a inflação para 

patamares bastante elevados. Diante disso e de um processo de resgate de credibilidade, o Copom 

produziu expressiva elevação da taxa básica de juros, buscando a convergência para o centro da meta 

(4,5%) até o final de 2016. Embora esperemos uma importante desinflação ao longo do próximo ano, 

o cumprimento da meta nos parece uma hipótese bastante difícil de ser concretizada. 

A forte e contínua desaceleração da atividade doméstica, espelhada tanto na forte desaceleração do 

consumo como na expressiva contração do investimento fixo, segue sem perspectiva de reversão no 

horizonte próximo. Nesse ambiente, a perspectiva de melhora das finanças públicas fica 

comprometida, ainda mais com as dificuldades políticas enfrentadas pelo governo junto ao Congresso 

Nacional em aprovar medidas compensatórias às perdas com a arrecadação. 
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Porto Seguro Capitalização S.A.

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014

(em milhares de reais)

ATIVO
 Nota 

explicativa 

Junho

de 2015

Dezembro

de 2014
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 Nota 

explicativa 

Junho

de 2015

Dezembro

de 2014

Circulante 268.450             216.534             Circulante 252.937             200.046             

Disponível 53                       438                     Contas a pagar 2.088                  3.075                  

   Caixa e bancos 53                       438                       Obrigações a pagar 9.1 1.037                  2.268                  

Equivalentes de caixa 5                 17.311                48.750                  Impostos e encargos sociais a recolher 534                     713                     

Aplicações 6                 247.130             164.217               Encargos trabalhistas 62                       38                       

Títulos e créditos a receber -                      34                         Impostos e contribuições 455                     56                       

   Títulos e créditos a receber -                      3                          Depósitos de terceiros 2.361                  1.103                  

   Créditos tributários e previdenciários -                      31                       Provisões técnicas - capitalização 10.1 248.488             195.868             

Custo de aquisição diferidos 7                 3.956                  3.095                    Provisão para resgates 239.051             188.626             

   Capitalização 3.956                  3.095                    Provisão para sorteio 1.163                  637                     

  Provisão para despesa administrativa 8.274                  6.605                  

Não circulante 211                     289                     

Não circulante 616                     503                     

Realizável a longo prazo 13                       83                       

Títulos e créditos a receber 13                       83                       Contas a pagar 7                          7                          

   Créditos tributários e previdenciários 13                       50                         Obrigações a pagar 9.1 3                          3                          

   Outros créditos -                      33                         Tributos diferidos 4                          4                          

Custo de aquisição diferidos 7                 198                     206                     Provisões técnicas - capitalização 10.1 609                     496                     

   Capitalização 198                     206                       Provisão para despesa administrativa 609                     496                     

Patrimônio líquido 15.108               16.274               

Capital social 11a 13.000                13.000                

Reservas de lucros 268                     3.268                  

Ajustes de avaliação patrimonial 6                          6                          

Lucros acumulados 1.834                  -                      

TOTAL ATIVO 268.661             216.823             TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 268.661             216.823             

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Porto Seguro Capitalização S.A.

Demonstração dos resultados para os semestres findos em 30 de junho de 2015 e 2014

(em milhares de reais, exceto para informações sobre lucro por ação)

 Nota 

explicativa 2015 2014

Receita líquida com títulos de capitalização 9.227                     6.353                     

  Arrecadação com títulos de capitalização 12 138.770                 87.144                   

  Variação da provisão para resgate (129.543)                (80.791)                  

Variação das provisões técnicas (1.782)                    (1.740)                    

Resultado com sorteio (978)                        (632)                        

Custos de aquisição 13 (3.379)                    (1.629)                    

Outras receitas e despesas operacionais (227)                        (100)                        

Despesas administrativas 14 (2.205)                    (1.833)                    

Despesas com tributos (454)                        (240)                        

Resultado financeiro 15 6.044                     2.978                     

  Receitas financeiras 13.625                   5.897                      

  Despesas financeiras (7.581)                    (2.919)                    

Resultado operacional 6.246                     3.157                     

Resultado antes dos impostos e participações 8 6.246                     3.157                     

Imposto de renda 8 (1.553)                    (747)                        

Contribuição social 8 (943)                        (455)                        

Participações sobre o lucro (16)                          (121)                        

Lucro líquido do semestre 3.734                     1.834                     

Quantidade de ações 13.000                   13.000                   

Lucro líquido por ação - R$ 0,29                        0,14                        

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Porto Seguro Capitalização S.A.

Demonstração dos resultados abrangentes para os semestres findos em 30 de junho de 2015 e 2014

(em milhares de reais)

2015 2014

Lucro líquido do semestre 3.734                     1.834                     

Outros resultados abrangentes -                          -                          

Total dos resultados abrangentes para o semestre, líquido de efeitos tributários 3.734                     1.834                     

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 2015 e 2014

(em milhares de reais)

Capital Reservas de Ajustes de avaliação Lucros/(prejuízos)

social lucros patrimonial acumulados Total

Saldo final em 31 de dezembro de 2013 13.000                           -                                      -                                      (168)                               12.832                           

Lucro líquido do semestre -                                      -                                      -                                      1.834                             1.834                             

Saldo final em 30 de junho de 2014 13.000                           -                                      -                                      1.666                             14.666                           

Saldo final em 31 de dezembro de 2014 13.000                           3.268                             6                                     -                                      16.274                           

Pagamento dividendos adicionais - ano anterior (R$ 0,23 por ação) 11 c -                                      (3.000)                            -                                      -                                      (3.000)                            

Lucro líquido do semestre -                                      -                                      -                                      3.734                             3.734                             

Proposta para distribuição do resultado:

  Distribuição intermediária de dividendos (R$ 0,15 por ação) 11 c -                                      -                                      -                                      (1.900)                            (1.900)                            

Saldo final em 30 de junho de 2015 13.000                           268                                6                                     1.834                             15.108                           

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 

Explicativa
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Porto Seguro Capitalização S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os semestres findos em 30 de junho de 2015 e 2014

(em milhares de reais)

2015 2014

Atividades operacionais

Lucro líquido do semestre 3.734                         1.834                            

Variação nas contas patrimoniais:

  Ativos financeiros - aplicações (82.913)                      (97.129)                        

  Créditos das operações de capitalização -                              (176)                              

  Créditos fiscais e previdenciários 31                               32                                 

  Ativo fiscal diferido 37                               98                                 

  Custos de aquisição diferidos (853)                           (891)                              

  Despesas antecipadas -                              (56)                                

  Outros ativos 36                               55                                 

  Impostos e contribuições 2.490                         1.111                            

  Outras contas a pagar (368)                           322                               

  Depósitos de terceiros 1.258                         287                               

  Provisões técnicas - capitalização 52.733                       56.063                         

Caixa consumido pelas operações: 

  Imposto sobre o lucro pagos (2.091)                        (818)                              

Caixa líquido consumido nas atividades operacionais (25.906)                      (39.268)                        

Atividades de financiamento

Dividendos pagos (5.918)                        -                                

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (5.918)                        -                                

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (31.824)                      (39.268)                        

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 49.188                       39.288                         

Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre 17.364                       20                                 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração do valor adicionado para os semestres findos em 30 de junho de 2015 e 2014

(em milhares de reais)

2015 2014

Receitas 6.467                  3.981                  

Receitas líquidas com títulos de capitalização 7.445                  4.613                  

Resultado com sorteio (978)                    (632)                    

Receita líquida operacional 6.467                  3.981                  

Insumos adquiridos de terceiros (5.455)                 (3.124)                 

  Materiais, energia e outros (1.964)                 (1.357)                 

  Serviços de terceiros, comissões líquidas (3.491)                 (1.767)                 

Valor adicionado bruto 1.012                  857                     

Valor adicionado líquido produzido pela companhia 1.012                  857                     

Valor adicionado recebido/cedido em transferência 6.044                  2.978                  

  Receitas financeiras 13.625                5.897                  

  Outras (7.581)                 (2.919)                 

Valor adicionado total a distribuir 7.056                  3.835                  

Distribuição do valor adicionado 7.056                  3.835                  

  Pessoal 298                     476                     

   Remuneração direta 188                     271                     

   Benefícios 95                        184                     

   F.G.T.S 15                        21                        

  Impostos, taxas e contribuições 3.019                  1.517                  

   Federais 3.019                  1.517                  

  Remuneração de capitais de terceiros 5                          8                          

    Aluguéis 5                          8                          

  Remuneração de capitais próprios 3.734                  1.834                  

    Dividendos 1.900                  -                      

    Lucros retidos do semestre 1.834                  1.834                  

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Porto Seguro Capitalização S.A.
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Porto Seguro Capitalização S.A. 

Notas Explicativas da Administração às demonstrações financeiras intermediárias 

em 30 de junho de 2015 
(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 Av. Rio Branco, 1.489 - 8º 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 indireta 

da Porto Seguro S.A. a qual possui ações negociadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, sob a sigla 

PSSA3. 

 

2. Resumo das principais políticas contábeis  

 

As políticas contábeis relevantes utilizadas na preparação das demonstrações financeiras 

intermediárias estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente para 

todos os períodos comparativos apresentados. Não houve em 2015 alterações nas políticas contábeis 

relevantes. 

 
2.1 Base de preparação 

 

A elaboração das demonstrações financeiras intermediárias 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: (i) do 

valor justo de ativos financeiros, (ii) das provisões técnicas, (iii) da realização do imposto de renda e 

contribuição social diferidos. 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 intermediárias foram preparadas segundo a premissa de continuação dos 

negócios da Companhia em curso normal. 

 

A emissão dessas demonstrações financeiras intermediárias foi autorizada pela Administração em 21 

de agosto de 2015. 
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Porto Seguro Capitalização S.A. 

2.1.1 Demonstrações financeiras intermediárias 

 
As demonstrações financeiras intermediárias da Companhia foram elaboradas e estão sendo 

apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 

supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, com base nas disposições 

contidas na Lei das Sociedades por Ações, e normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados - CNSP e pela SUSEP , segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído 

pela Circular SUSEP nº 508/15, e de acordo também com as práticas contábeis expedidas pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovadas pela SUSEP, no que não contrariam as 

disposições contidas na circular.  

 

2.1.2 Reclassificações 

 

O balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2014, bem como as demonstrações do resultado e 

do valor adicionado do semestre findo em 30 de junho de 2014 foram reclassificados nos 

seguintes itens: 

 

 
(i) Reclassificação da rubrica “Custo de aquisição diferidos”, entre circulante e não circulante, para adequação ao plano 

de contas. 

(ii) Reclassificação da conta “Receita a diferir de títulos de capitalização – PU” para “Provisão para despesa 

administrativa”, entre circulante e não circulante, para adequação ao plano de contas. 

(iii) Reclassificação da rubrica “Variação da receita diferida” para “Variação das provisões técnicas”, para adequação ao 

plano de contas. 

Publicado 

31/12/2014

Reclas-

sificação

Reapresen-

tado 

31/12/2014

Ativo

Custo de aquisição diferidos 

(circulante) (i) 3.301                        (206) 3.095           

Custo de aquisição diferidos (não 

circulante) (i) -                              206 206              

Passivo

Receita a diferir de títulos de 

capitalização - PU (circulante) (i i) 7.101                     (7.101) -               

Provisão para despesa administrativa 

(circulante) (i i) -                           6.605 6.605           

Provisão para despesa administrativa 

(não circulante) (i i) -                              496 496              

Publicado 

30/06/2014

Reclas-

sificação

Reapresen-

tado 

30/06/2014

Demonstração do resultado

Variação da receita diferida (i i i) (1.740)                      1.740 -               

Variação das provisões técnicas (i i i) -                         (1.740) (1.740)          
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Porto Seguro Capitalização S.A. 

 

2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação 

 

As demonstrações financeiras da Companhia são apresentadas em reais (R$), que é sua moeda 

funcional e de apresentação. 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 na seguinte categoria:  

 

(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 

são manter negociações ativas e 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 

 

O valor justo dos ativos classificados como “Títulos para negociação” e “Títulos disponíveis para 

venda” baseia-se na seguinte hierarquia, fazendo o maior uso possível de informações geradas 

pelo mercado e o mínimo possível de informações geradas pela Administração: 

 

• Nível 1: preços cotados e não ajustados, em mercados ativos para ativos idênticos.  

• Nível 2: classificado quando se utiliza uma metodologia de fluxo de caixa descontado ou 

outra metodologia para precificação do ativo com base em dados de mercado e quando 

todos esses dados são observáveis no mercado aberto. 

• Nível 3: ativo que não seja com base em dados observáveis do mercado, quando a 

Companhia utiliza premissas internas para a determinação de sua metodologia e 

classificação. 

 
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 
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Porto Seguro Capitalização S.A. 

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. A Companhia não difere custos 

indiretos de comercialização. 

 

2.6 Provisões técnicas 

 

Os títulos de capitalização têm seus passivos financeiros calculados no momento do recebimento 

dos recursos pela Companhia. Os títulos são emitidos na forma de pagamento único e 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. Esses valores 

compõem a provisão matemática para resgates. 

 

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 orientações do CNSP e da SUSEP, cujos critérios, parâmetros e 

fórmulas são documentados em Notas Técnicas Atuariais - NTAs, descritas resumidamente a 

seguir: 

 

(a) A Provisão Matemática de capitalização - PMC é calculada para cada título ativo ou 

suspenso, durante o prazo previsto nas condições gerais do título. Ela também é calculada 

pelos valores dos títulos vencidos e pelos valores dos títulos ainda não vencidos, mas que 

tiveram solicitação de resgate antecipado pelos clientes. As provisões são atualizadas 

monetariamente com base nos indexadores previstos em cada título. 

 

(b) A Provisão para Despesas Administrativas - PDA inclui o diferimento das receitas dos títulos 

de pagamento único, efetuado entre a data da sua emissão e a de término de vigência do 

título. 

 
(c) 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). 

 

2.7 Reconhecimento de receita 

 
2.7.1 Receitas com títulos de capitalização 

 

A receita com títulos de capitalização compreende a taxa administrativa cobrada na emissão dos 

títulos de pagamento único, reconhecida no resultado “pro rata temporis” de acordo com a 
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Porto Seguro Capitalização S.A. 

vigência dos títulos e a taxa sobre os resgates antecipados dos títulos. A receita a diferir é incluída 

na PDA (vide nota explicativa nº 2.6 (b)). 

 
2.7.2 Receita de juros e dividendos recebidos 

 

As receitas de juros de instrumentos financeiros são reconhecidas no resultado do exercício, 

segundo o método do custo amortizado e pela taxa efetiva de retorno. As receitas de dividendos 

de investimentos em ativos financeiros representados por instrumentos de capital (ações) são 

reconhecidas no resultado quando o direito a receber o pagamento do dividendo é estabelecido. 

 

2.8 Distribuição de dividendos  

 
A distribuição de dividendos próprio para os acionistas é reconhecida como um passivo, com base 

no estatuto social da Companhia. 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 

 

A despesa de imposto de renda e contribuição social inclui as despesas de impostos correntes e os 

efeitos dos tributos diferidos. A Companhia reconhece no resultado do exercício os efeitos de 

imposto de renda e contribuição social, 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 preparação 

do balanço patrimonial. No Brasil, o imposto de renda corrente 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 é constituída à alíquota de 15%.  

 

Os impostos diferidos são reconhecidos utilizando-se o método dos passivos 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. Os principais itens sujeitos a estimativas e julgamentos são: 

 

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 

escolher diversos métodos e definir premissas que se baseiam, principalmente, nas condições de 
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mercado existentes na data do balanço. O valor total de caixa, equivalente de caixa e aplicações, 

em 30 de junho de 2015, era de R$ 264.494. 

 

3.2 Créditos tributários 

 

Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite de que seja provável que lucros futuros 

tributáveis estejam disponíveis. Essa é uma área que requer a utilização julgamento da 

Administração da Companhia na determinação das estimativas futuras quanto à capacidade de 

geração de lucros futuros tributáveis, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e 

fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, 

sofrer alterações. O valor total dos créditos tributários diferidos em 30 de junho de 2015, era de 

R$ 13 (ativo) e R$ 4 (passivo). 

 

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 a 

identificação, avaliação, tratamento e controle dos riscos. A gestão de riscos compreende as 

seguintes categorias: 

 

Riscos Financeiros  

 

• Risco de Crédito: é a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador 

ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados.  

 

• Risco de Liquidez: é a eventual indisponibilidade de recursos de caixa para fazer frente a 

obrigações futuras. 

 

• Risco de Mercado: é a possibilidade de ocorrência de perdas devidas a oscilações nos 

preços de mercado das posições mantidas em carteira. 

 

Riscos Não Financeiros 

 

• Risco Operacional: é 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. 

 

• Outros: incluem os riscos de estratégia, de imagem e socioambiental. 

 

A governança de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as áreas, tendo por 

finalidade proteger o resultado da Companhia e seus acionistas, contribuir para sua 

sustentabilidade e valor, envolvendo aspectos relacionados à transparência e prestação de 

contas.  
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Nesse contexto, a Companhia exerce o gerenciamento dos riscos de modo integrado e 

independente, preservando 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, desde as áreas de negócios até o Conselho de 

Administração (CAdm).  

 

Todas estas iniciativas proporcionam a ampliação da eficiência operacional da Companhia 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 

Corporativa de Riscos 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 - CRI. Este tem por atribuição assessorar o CAdm 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 

continuo dos processos de gestão de risco.    

 

4.1 Risco de crédito 

 

O risco de crédito contempla as seguintes categorias:  

 

(a) Risco de Contraparte: é a possibilidade de não cumprimento por determinada contraparte 

(pessoa física, jurídica ou governo) das obrigações relativas à liquidação de operações que 

envolvam ativos financeiros. Na Companhia, este risco é composto por:  

 
(i) 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 sejam excedidos. Para determinação dos limites são avaliados critérios que 

contemplam a capacidade financeira, assim como grau de risco (“rating”) mínimo de grau 

de investimento (“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 2015 e 31 de dezembro de 2014, 100% 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”).  
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4.2 Risco de liquidez 

 

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, “rating” da contraparte e há 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; 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): 
 

 
(i) Fluxos de caixa estimados com base em julgamento da Administração e estudos de permanência de clientes para os 

títulos de capialização. 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 

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 equivalente de caixa e aplicações. 

(iii) O fluxo de passivos considera as provisões técnicas - capitalização. 

 

4.3 Risco de mercado 

 

A Companhia esta exposta ao risco de mercado, e visto o perfil dos negócios, sua maior exposição 

esta relacionada ao risco de taxa de juros. A Companhia conta com políticas que estabelecem 

limites, processos e ferramentas para efetiva gestão do risco de mercado. Em 30 de junho de 

2015 e 31 de dezembro de 2014, 100% da exposição da Companhia estava em taxa SELIC/CDI. 

 

Entre os métodos utilizados na gestão, utiliza-se a técnica de valor em risco (“Value at Risk” - VaR) 

paramétrico, com intervalo de confiaça 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. 

 Fluxo de 

ativos (ii) 

 Fluxo de 

passivos (iii) 

 Fluxo de 

ativos (ii) 

 Fluxo de 

passivos (iii) 

À vista / sem vencimento 53                 -               438              -               

Fluxo de 1 a 30 dias 17.311         26.181         48.750         18.005         

Fluxo de 1 a 6 meses -               90.994         -               75.073         

Fluxo de 6 a 12 meses -               108.930      -               90.065         

Fluxo acima de 1 ano 355.933      6.733           232.310      5.258           

Total 373.297      232.838      281.498      188.401      

Junho

 de 2015

Dezembro

 de 2014
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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 dos instrumentos financeiros em 30 de 

junho de 2015: 

 

 
(*) B.P. = “basis points”. O cenário base utilizado é o cenário provável de “stress” para cada fator de risco, 

disponibilizados pela BM&F Bovespa. 

 

Ressalta-se que visto a capacidade de reação da Companhia, os impactos acima apresentados 

podem ser minimizados.  

 

4.4 Risco operacional 

 

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 um método para tratar 

esses impactos, para reduzir as ameaças até um nível aceitável ou para alcançar as 

oportunidades. 

 

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.  

 

4.5 Gestão de capital 

 

A estratégia de gestão de capital consiste em maximizar o valor do capital da Companhia por meio 

da otimização do nível e das fontes de capital disponíveis, garantindo a sustentabilidade do 

negócio no longo prazo, de acordo com os requerimentos regulatórios de solvência. A gestão de 

capital da Companhia conta com uma estrutura consolidada e centralizada, bem como atua de 

maneira ativa e prospectiva em sua gestão.  

 

Fator de Risco Cenário (*)
Impacto na carteira de 

investimentos

± 50 b.p. 198

± 25 b.p. 165

± 10 b.p. 132

Juros pós-fixados
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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 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. 

 

A Companhia avalia sua suficiência de capital conforme os critérios emitidos pelo CNSP e SUSEP. 

Neste sentido são avaliados os requerimentos de capital necessário para suportar os riscos 

inerentes a Companhia, incluindo as parcelas de risco de subscrição, crédito, mercado e 

operacional.  

 

A Companhia possui níveis de capital além do patamar exigido. Este nível de capitalização provê 

conforto para adequação a possíveis alterações regulatórias e exigências de capital adicional, 

como por exemplo, a parcela de risco de mercado das seguradoras, exigível a partir de 31 de 

dezembro de 2016. As parcelas de necessidades de capital, bem como a suficiência existente 

estão demonstrada na nota explicativa nº 12 (d). 

 
5. Equivalentes de caixa 

 

Equivalentes de caixa incluem operações compromissadas lastreadas em Letras do Tesouro 

Nacional – LTNs.  
 

6. Aplicações 

 

6.1 Estimativa de valor justo 

 
6.1.1 Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado - Títulos para negociação 

 
Em 30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014, 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 é o seu valor justo. 
 

6.2 Movimentação das aplicações financeiras (*) 

 

 
(*) A movimentação das aplicações financeiras inclui os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado e os 

ativos classificados como equivalentes de caixa. 

Junho

de 2015

Dezembro

de 2014

Saldo inicial 212.967      96.012         

Aplicações 46.100         103.063      

Resgates (8.250)          (1.700)          

Rendimento 13.624         15.592         

Saldo final 264.441      212.967      
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7. Custo de aquisição diferidos 
 

 
O prazo médio de diferimento dos custos de aquisição diferidos é de 12 meses. 

 

 

8. Reconciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junho

de 2015

Dezembro

de 2014

Saldo inicial             3.301             1.338 

Adições             4.170             5.925 

Baixas           (3.317)           (3.962)

Saldo final             4.154             3.301 

2015 2014

Lucro antes do imposto de renda (IRPJ) e da 

contribuição social (CSLL) (A)             6.246             3.157 

Alíquota vigente 40% 40%

Imposto de renda e contribuição social (a taxa 

nominal) (B)           (2.498)           (1.263)

Participação sobre o lucro                    -                    48 

Outros                     2                  13 

Total dos efeito do IRPJ e da CSLL sobre as 

diferenças permanentes (C)                     2                  61 

Total de imposto de renda e contribuição social

(D = B + C)           (2.496)           (1.202)

Taxa efetiva (D/A) 40,0% 38,1%

1º Semestre
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9. Contas a pagar  

 
9.1 Obrigações a pagar  

 

 
(*) Vide nota explicativa nº 17.  

 
10. Provisões técnicas e garantias - capitalização 

 

 
(i) A Resolução CNSP nº 316/14 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). O cálculo do 

CMR está demonstrado na nota explicativa nº 12 (d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junho

de 2015

Dezembro

de 2014

Fornecedores                707                412 

Transações com partes relacionadas (*)                282             1.729 

Participações nos resultados                  45                123 

Outras                     6                     7 

            1.040             2.271 

Circulante             1.037 2.268           

Não circulante                     3 3                   

Junho

de 2015

Dezembro

de 2014

Necessidade de cobertura das provisões técnicas (A)        249.097        196.364 

Necessidade de ativos líquidos (i) (B)             2.160             2.160 

Quotas de fundos de investimento        260.801        205.284 

Total de ativos oferecidos em garantia (C)        260.801        205.284 

Excedente (C - A - B)             9.544             6.760 
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10.1 Movimentação das provisões técnicas 

 

 
 

11. Patrimônio Líquido 

 

(a) Capital social 

 

Em 30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014, 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. 
 

(b) Reservas de lucros 

 

 (i) Reserva Legal 

 

A reserva legal, constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, tem por 
finalidade assegurar a integridade do capital social, em conformidade com o artigo 193 da Lei nº 
6.404/76. Em 30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014, seu saldo era de R$ 214. 
 

(ii) Reserva Estatutária  

 

A Reserva para Manutenção de Participações Societárias tem como finalidade preservar a 
integridade do patrimônio líquido, evitando a descapitalização resultante da distribuição de lucros 

não realizados. Serão destinados a essa Reserva, em cada exercício, os lucros líquidos não 
realizados que ultrapassarem o valor destinado à Reserva de Lucros a Realizar prevista no artigo 
197 da Lei nº 6.404/76. Em 30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014, seu saldo era de R$ 
54 e R$ 30 respectivamente. 
 
(c) Dividendos e juros sobre o capital próprio 

 

De acordo com o estatuto social, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios 

de 25%, calculados sobre o lucro líquido do exercício ajustado. O pagamento dos dividendos 

obrigatórios poderá ser limitado ao montante do lucro líquido que tiver sido realizado nos termos 

da lei.  

 

Junho

de 2015

Dezembro

de 2014

Saldo inicial        196.364          84.205 

Constituições        149.950        216.192 

Receita Diferida           (7.155)           (9.579)

Pagamentos / Resgates         (95.400)      (101.239)

Atualizações             7.581             8.856 

Cancelamentos           (2.243)           (2.071)

Saldo final        249.097        196.364 

23



Porto Seguro Capitalização S.A. 

A AGO/E de 31 de março de 2015 aprovou o pagamento de dividendos adicionais no valor de R$ 

3.000 referente ao exercício de 2014. 

 

Em 16 de junho de 2015, a Companhia efetuou pagamento de dividendos intermediários relativos 

ao período de 1° de janeiro de 2015 a 31 de março de 2015, no montante de R$ 1.900. 

 
(d) Demonstração do patrimônio líquido ajustado - PLA e Capital Mínimo Requerido - CMR 

 

 
 

12. Arrecadação com títulos de capitalização 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junho

de 2015

Dezembro

de 2014

Patrimônio l íquido 15.108         16.274         

Patrimônio líquido ajustado (PLA) 15.108         16.274         

Capital base (I) 10.800         10.800         

Capital de risco de subscrição 1.680           1.147           

Capital de risco de crédito 425              1.124           

Capital de risco operacional 577              590              

Benefício da diversificação (177)             (304)             

Total de capitais de risco (II) 2.505           2.557           

Capital mínimo requerido (CMR) (maior entre I e II) 10.800         10.800         

Suficiência de capital             4.308             5.474 

2015 2014

Tradicional        134.895          84.106 

Incentivo             3.875             3.038 

       138.770          87.144 

1º Semestre
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13. Custos de Aquisição (por tipo de despesa) 

 

 
 

14. Despesas administrativas 

 

 
(*) Referem-se, principalmente, a rateio de gastos com recursos de uso comum pelas empresas do grupo Porto Seguro. 

 
15. Resultado financeiro 

 

 
 
 

2015 2014

Despesas de comercial ização                   (4.232)                 (2.520)

Variação das despesas de comercial ização diferidas                        853                      891 

                  (3.379)                 (1.629)

1º Semestre

2015 2014

Despesas com estrutura compartilhada (*)           (1.520)           (1.049)

Pessoal              (334)              (430)

Serviços de terceiros              (128)              (138)

Publicidade e publicações legais              (105)              (115)

Localização e funcionamento                 (89)                 (74)

Outras                 (29)                 (27)

          (2.205)           (1.833)

1º Semestre

2015 2014

Ganhos l íquidos de variação de valor justo de 

ativos financeiros ao valor justo por meio do 

resultado          13.624 5.896           

Outras                     1 1                   

Total de receitas financeiras          13.625             5.897 

Atualização das provisões técnicas de 

capitalização           (7.414) (2.912)          

Outras              (167) (7)                  

Total de despesas financeiras           (7.581)           (2.919)

Resultado financeiro             6.044             2.978 

1º Semestre
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16. 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) Despesas administrativas repassadas pela utilização da estrutura física e de pessoal da 

controladora Porto Seguro Cia; 

(ii) Subscrição de títulos de capitalização da Companhia para a Portoseg, Porto Vida, Portomed 

e Porto Cia; 

(iii) Prestação de serviços do seguro saúde contratados da Porto Saúde; 

(iv) Prestação de serviços de “Call Center” contratados da Porto Atendimento. 

 

O saldo a pagar dessas operações para a Porto Seguro Cia era de R$ 282 em, 30 junho de 2015 (R$ 

1.729 em dezembro de 2014).  

 

 
 
17. Outras informações 

 

(a) Comitê de Auditoria 

 

O Relatório do Comitê de Auditoria foi publicado em conjunto com as demonstrações financeiras 

de 30 de junho de 2015 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. 

 

 

 

  

Demonstração do resultado 2015 2014 2015 2014

Porto Seguro Cia             1.298             3.038           (1.620)           (1.116)

Portoseg                212                    -                      -                      -   

Porto Investimento                    -                      -                (133)                    -   

Porto Consórcio                  79                    -                      -                      -   

Porto Vida                  72                    -                      -                      -   

Portomed                  61                    -                      -                      -   

Itaú Auto e Residência                  33                    -                      -                      -   

Porto Saúde                    -                      -                   (14)                 (18)

Portopar                    -                      -                      -                   (30)

            1.755             3.038           (1.767)           (1.164)

Receitas Despesas

1º Semestre
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(b) Composição acionária 

 

 
 

 

 

 

Porto Seguro Capitalização S.A. Quant. Ações %

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 12.999.999 100,00%

Porto Seguro S.A. 1 0,00%

13.000.000 100,00%

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Quant. Ações %

Porto Seguro S.A. 485.854.224 100,00%

Outros 1 0,00%

485.854.225 100,00%

Porto Seguro S.A. Quant. Ações %

Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. 228.941.889 70,82%

Outros 94.351.141 29,18%

323.293.030 100,00%

Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. Quant. Ações %

Pares Empreendimentos e Participações S.A. 94.021.035 41,07%

Itauseg Participações S.A. 52.808.249 23,07%

Itaú Unibanco S.A. 43.651.038 19,07%

Rosag Empreendimentos e Participações S.A. 36.169.533 15,80%

Jayme Brasil Garfinkel 458.802 0,20%

Outros 1.833.232 0,79%

228.941.889 100,00%

Pares Empreendimentos e Participações S.A. Quant. Ações %

Jayme Brasil Garfinkel 18.285.878 32,86%

Cleusa Campos Garfinkel 16.986.763 30,52%

Ana Luiza Campos Garfinkel 10.192.058 18,31%

Bruno Campos Garfinkel 10.192.058 18,31%

Ações ON 55.656.757 100,00%

Ana Luiza Campos Garfinkel 6.794.705 50,00%

Bruno Campos Garfinkel 6.794.705 50,00%

Ações PN 13.589.410 100,00%

Rosag Empreendimentos e Participações S.A. Quant. Ações %

Jayme Brasil Garfinkel 3.011.128 100,00%

Outros 10 0,00%

3.011.138 100,00%

Itauseg Participações S.A. Quant. Ações %

Banco Itaucard S.A. 1.582.676.639 31,21%

Itaú Unibanco S.A. 2.933.672.311 57,85%

Banco Itaú BBA S.A. 554.902.067 10,94%

5.071.251.017 100,00%
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Itaú Unibanco S.A. Quant. Ações %

Itaú Unibanco Holding S.A. 2.124.156.731 100,00%

Ações ON 2.124.156.731 100,00%

Itaú Unibanco Holding S.A. 2.057.245.497 100,00%

Ações PN 2.057.245.497 100,00%

Banco Itaucard S.A. Quant. Ações %

Itaú Unibanco S.A. 233.014.359.491 97,92%

Outros 4.948.280.291 2,08%

Ações ON 237.962.639.782 100,00%

Itaú Unibanco Holding S.A. 1.277.933.118 100,00%

Ações PN 1.277.933.118 100,00%

Banco Itaú BBA S.A. Quant. Ações %

Itaú Unibanco Holding S.A. 4.474.436 100,00%

Outros 1 0,00%

Ações ON 4.474.437 100,00%

Itaú Unibanco Holding S.A. 4.474.436 100,00%

Ações PN 4.474.436 100,00%

Itaú Unibanco Holding S.A. Quant. Ações %

IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. 1.412.718.681 51,00%

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. 1.071.022.909 38,66%

Outros 286.294.954 10,34%

Ações ON 2.770.036.544 100,00%

Outros 2.760.796.137 100,00%

Ações PN 2.760.796.137 100,00%

IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. Quant. Ações %

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. (ações classe A) 355.227.092 50,00%

Companhia E. Johnston de Participações (ações classe B) 355.227.092 50,00%

Ações ON 710.454.184 100,00%

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. 350.942.273 100,00%

Ações PN 350.942.273 100,00%

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. Quant. Ações %

Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS 352.863.556 15,00%

Alfredo Egydio Arruda Vil lela Fi lho 278.822.933 11,85%

Ana Lucia de Mattos Barretto Villela 278.822.933 11,85%

Fundação Itaú Social 265.756.199 11,30%

Rudric ITH S.A. 182.066.061 7,74%

Outros 994.092.025 42,26%

Ações ON 2.352.423.707 100,00%

28



Porto Seguro Capitalização S.A. 

 

 

 

 
*** 

Alfredo Egydio Arruda Vil lela Fi lho 153.189.146 4,08%

Ana Lucia de Mattos Barretto Villela 142.814.249 3,80%

Rudric ITH S.A. 118.643.826 3,16%

Outros 3.343.063.058 88,96%

Ações PN 3.757.710.279 100,00%

Companhia E. Johnston de Participações Quant. Ações %

Fernando Roberto Moreira Salles 490 25,00%

João Moreira Salles 490 25,00%

Pedro Moreira Salles 490 25,00%

Walther Moreira Salles 490 25,00%

Ações ON 1.960 100,00%

Fernando Roberto Moreira Salles 980 25,00%

João Moreira Salles 980 25,00%

Pedro Moreira Salles 980 25,00%

Walther Moreira Salles 980 25,00%

Ações PN 3.920 100,00%

Rudric ITH S.A. Quant. Ações %

Maria de Lourdes Egydio Vil lela 859.686.312 100,00%

Outros 500 0,00%

859.686.812 100,00%
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Celso Damadi Diretor de Controladoria
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Fabio Ohara Morita Diretor Técnico
Lene Araújo de Lima Diretor Jurídico
Luiz Alberto Pomarole Diretor Geral
Marcelo Barroso Picanço Diretor Financeiro
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