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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SENHORES ACIONISTAS
Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da BTG Pactual Vida e Previdência S.A. (Companhia), 
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, elaboradas 
conforme os dispositivos da Circular SUSEP 503 de 9 de janeiro de 2015, 
com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2015, e os 
pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e normas do Conselho 
Nacional de Seguros Privados (CNSP).
CONTEXTO OPERACIONAL
A BTG Pactual Vida e Previdência S.A., doravante denominada por 
“Companhia”, é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem 
como objeto social operar planos de previdência complementar aberta, 
concedendo benefícios de caráter previdenciário na forma de renda 
continuada ou pagamento único em qualquer de suas modalidades ou 
formas, bem como instituir e operar em seguros do ramo vida, inclusive 
acidentes pessoais, em qualquer uma de suas modalidades ou formas.  
A Companhia está sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477,  
14º andar, São Paulo e cadastrada no CNPJ sob o nº 19.449.767/0001-20.
Em 15 de abril de 2014, a SUSEP concedeu autorização para a BTG 
Pactual PV Holding Ltda. (posteriormente teve sua razão social alterada 
para BTG Pactual Vida e Previdência S.A.), operar em seguros de pessoas 
e previdência complementar.
Em 01 de fevereiro de 2015, a Companhia iniciou suas operações.  
O resultado apresentado na “Demonstração do Resultado” inclui  
receitas financeiras e despesa administrativas auferidas pela Companhia 

em janeiro de 2015, quando ainda atuava na forma de sociedade 
empresária limitada.
O controle acionário da BTG Vida e Previdência S.A. é exercido pela BTG 
Pactual Holding de Seguros Ltda., que é subsidiária integral do Banco 
BTG Pactual S.A. As operações da Companhia serão conduzidas de 
forma integrada com as empresas que integram o Grupo BTG Pactual.
DESEMPENHO
A Companhia encerrou o exercício em 31 de dezembro de 2016 com 
ativos totais de R$221,1 milhões, e patrimônio líquido de R$48,2 milhões. 
O lucro líquido da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2015 foi de R$2,3 milhões, principalmente devido à Prêmios emitidos 
de R$33,2 milhões, Sinistros ocorridos de (R$28,7 milhões), Constituição 
da provisão de benefícios a conceder de (R$5,3 milhões) e Resultado 
financeiro de R$14,1 milhões, com despesas de Imposto de Renda e 
Contribuição Social de (R$1,605 mil).
AUDITORES INDEPENDENTES
A política da Companhia na contratação de serviços não relacionados à 
auditoria externa dos nossos auditores independentes se fundamenta na 
regulamentação aplicável e nos princípios internacionalmente aceitos que 
preservam a independência do auditor. Esses princípios consistem em: (a) 
o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve 
exercer funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor não deve 
promover os interesses de seu cliente.
EVENTOS SUBSEQUENTES
A SUSEP publicou em 07 de janeiro de 2016 a Circular n° 523 que 
revogou as Circulares n° 253/2004, 276/2004 e 342/2009, que 

estabeleciam o Questionário de Riscos, em especial os de subscrição. 
Para esta demonstração financeira, não houve impactos para a 
Companhia.
Em 14 de janeiro de 2016, houve a publicação da Circular n° 524 que 
alterou a Resolução CNSP n° 168/2007, que definiu a dispensa de 
assinatura da cedente na formalização do contrato de resseguro. A 
formalização contratual pela cedente será caracterizada pelo recebimento 
de cópia do contrato digitalizado com a devida assinatura do ressegurador. 
Não havendo impactos para a Companhia para esta demonstração 
financeira.
Em 22 de janeiro de 2016, entrou em vigor a Circular n° 525 que dispõe 
sobre os critérios para a estruturação dos planos de seguro do ramo 
Aeronáuticos (Casco). A estruturação das condições contratuais e da nota 
técnica atuarial dos planos do ramo Aeronáuticos (Casco) deverá 
obedecer à regulamentação em vigor no que se refere aos seguros de 
danos. Os planos atualmente em comercialização deverão ser substituídos 
por novos planos já adaptados a esta Circular e os contratos vigentes que 
estejam em descordo com essa norma poderão vigorar, apenas, até o 
término de sua vigência. A Companhia avaliou que a emissão do referido 
normativo não produziu efeitos sobre esta demonstração financeira.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

Ativo Notas 31/12/2015 31/12/2014
Circulante 220.606 31.339
Disponível 4 22 30
 Caixa e bancos 22 30
Aplicações 5 219.950 30.978
Outros créditos operacionais 633 –
Títulos e créditos a receber 6 1 331
 Créditos a receber – 19
 Créditos tributários e previdenciários 1 312
Ativo não circulante 499 62
Investimento 250 –
 Participações societárias 250 –
Imobilizado 135 –
 Bens móveis 85 –
 Outras imobilizações 50 –
Intangível 114 62
 Outros intangíveis 114 62
Total do ativo 221.105 31.401

Passivo Notas 31/12/2015 31/12/2014
Circulante 172.883 484
Contas a pagar 1.345 484
 Obrigações a pagar 235 145
 Impostos e encargos sociais
  a recolher 28 20
 Encargos trabalhistas 208 18
 Impostos e contribuições 874 301
Débitos das operações
 com seguros e resseguros 212 –
 Outros débitos operacionais 212 –
Provisões técnicas - seguros 7 41.973 –
 Danos 41.973 –
Provisões técnicas - previdência
 complementar 7 129.353 –
 Planos não bloqueados - VGBL 73.208 –
 PGBL 56.145 –
Patrimônio líquido 10 48.222 30.917
 Capital social 30.000 30.000
 Aumento de capital 15.000 –
 Reservas de lucros 3.222 917
Total do passivo 221.105 31.401

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014  (Em milhares de reais)

Reservas de lucros
Capital social Legal Estatutária Lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2013 30.000 – – – 30.000
Resultado do exercício – – – 917 917
Revervas de lucros – 46 871 (917) –
Saldos em 31 de dezembro de 2014 30.000 46 871 – 30.917
Aumento de capital
 Portaria SUSEP nº 212 de 13/03/2015 15.000 – – – 15.000
Resultado do exercício – – – 2.305 2.305
Revervas de lucros – 115 2.190 (2.305) –
Saldos em 31 de dezembro de 2015 45.000 161 3.061 – 48.222

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
 (Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
A BTG Pactual Vida e Previdência S.A., doravante denominada por 
“Companhia”, é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem 
como objeto social operar planos de previdência complementar aberta, 
concedendo benefícios de caráter previdenciário na forma de renda 
continuada ou pagamento único em qualquer de suas modalidades ou 
formas, bem como instituir e operar em seguros do ramo vida, inclusive 
acidentes pessoais, em qualquer uma de suas modalidades ou formas. A 
Companhia está sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º 
andar, São Paulo e cadastrada no CNPJ sob o nº 19.449.767/0001-20.
Em 15 de abril de 2014, a SUSEP concedeu autorização para a BTG 
Pactual PV Holding Ltda. (posteriormente teve sua razão social alterada 
para BTG Pactual Vida e Previdência S.A.), operar em seguros de pessoas 
e previdência complementar.
Em 01 de fevereiro de 2015, a Companhia iniciou suas operações. O 
resultado apresentado na “Demonstração do Resultado” inclui receitas 
financeiras e despesas administrativas auferidas pela Companhia em 
janeiro de 2015, quando ainda atuava na forma de sociedade empresária 
limitada.
O controle acionário da BTG Vida e Previdência S.A. é exercido pela BTG 
Pactual Holding de Seguros Ltda., que é subsidiária integral do Banco 
BTG Pactual S.A. As operações da Companhia serão conduzidas de 
forma integrada com as empresas que integram o Grupo BTG Pactual.
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em  
25 de fevereiro de 2015, e contemplam uma visão verdadeira e apropriada 
da evolução e resultado da Companhia.
2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas conforme os dispositivos 
da Circular SUSEP 517, de 30 de julho de 2015, com efeitos retroativos a 
partir de 1º de janeiro de 2015, e os pronunciamentos técnicos, as 
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) e orientação da SUSEP, doravante denominadas “práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP”.
a. Base de preparação
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o custo 
histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo 
valor justo por meio do resultado.
b. Comparabilidade
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas com 
informações comparativas de exercícios anteriores, conforme disposições 
do CPC 26 (R1) - Demonstrações contábeis emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis e da Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho 
de 2015.
c. Continuidade
A Administração considera que a Companhia possui recursos para dar 
continuidade a seus negócios futuros. Adicionalmente, a Administração 
não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar 
dúvidas significantes sobre a sua capacidade de continuar operando. 
Portanto, as demonstrações financeiras foram preparadas com base 
nesse princípio.
d. Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são 
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a 
Companhia atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras 
estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da 
Companhia.

e. Normas, alterações e interpretações de normas existentes que 
ainda não estão em vigor e não foram adotadas antecipadamente 
pela Companhia
IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
O IFRS 9 está sendo emitido em capítulos. Em novembro de 2009 e 
outubro de 2010, capítulos contendo novas regras de mensuração e 
classificação de ativos e passivos financeiros foram emitidos. Além disso, 
em novembro de 2013 foi emitido o capítulo que contém as regras da 
contabilidade de hedge.
A versão final do IFRS 9 foi emitida em 24 de julho de 2014, e contém 
mudanças nos capítulos anteriores relacionadas à mensuração e 
classificação e contabilidade de hedge. A versão final também introduziu 
novas regras para impairment de instrumentos financeiros e ao 
desreconhecimento.
A adoção dos capítulos contendo novas regras de mensuração e 
classificação terão efeito significativo sobre a classificação e mensuração 
de ativos financeiros da Companhia, mas não é esperado impactos 
significativos sobre a classificação e mensuração de passivos financeiros. 
A Companhia não adota contabilidade de hedge, portanto, não espera 
impactos da aplicação do capítulo referido.
A mudança é aplicável para os períodos iniciados em 1º de janeiro de 
2018. A Companhia não adotou as emendas ao IFRS 9 nestas 
demonstrações financeiras consolidadas condensadas e não tem a 
intenção de adotá-lo antes da data efetiva.
IFRS 15 - Receitas de Contratos com Clientes
A IFRS 15, emitida em maio de 2014, estabelece um novo modelo 
constante de cinco passos que será aplicado às receitas originadas de 
contratos com clientes. Segundo a IFRS 15, as receitas são reconhecidas 
em valor que reflete a contraprestação à qual uma entidade espera ter 
direito em troca da transferência de mercadorias ou serviços a um cliente.
Os princípios na IFRS 15 contemplam uma abordagem mais estruturada 
para mensurar e reconhecer receita. A norma da nova receita é aplicável 
a todas as entidades e substituirá todas as atuais exigências de 
reconhecimento de receita, nos termos da IFRS. Uma aplicação 
retrospectiva total ou modificada é exigida para exercícios anuais que 
tenham início em 1º de janeiro de 2017 ou após essa data, sendo 
permitida adoção antecipada, em análise no Brasil. A Companhia está 
atualmente avaliando o impacto da IFRS 15 e planeja adotar uma nova 
norma sobre a efetiva data de entrada em vigor.
A Companhia pretende adotar as normas aplicáveis quando as mesmas 
entrarem em vigor. Não existem outras normas e interpretações emitidas 
e ainda não adotadas que possa, na opinião da Administração, ter impacto 
relevante no patrimônio líquido ou no resultado da Companhia.
3. Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia são às 
seguintes:
a. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, bancos e outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais 
de três meses, ou menos e com risco insignificante de mudança de valor 
de mercado.
b. Ativos financeiros
Reconhecimento inicial de ativos financeiros
A classificação dos ativos financeiros em seu reconhecimento inicial 
depende do propósito e da finalidade pelos quais os mesmos foram 
adquiridos e de suas características. Todos os ativos financeiros são 
mensurados, inicialmente, ao valor justo acrescido dos custos às 
transações, exceto nos casos em que os ativos financeiros são registrados 
ao valor justo por meio do resultado.

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são registrados no 
balanço patrimonial ao valor justo. As variações no valor justo e receitas 
ou despesas de juros e dividendos são reconhecidas em “Resultado 
financeiro”.
Ativos e passivos financeiros designados ao valor justo por meio do 
resultado
Ativos financeiros classificados nessa categoria são aqueles designados, 
como tais, no reconhecimento inicial. A designação de um instrumento 
financeiro ao valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial 
se dá somente quando os seguintes critérios são observados e a 
designação de cada instrumento é determinada individualmente:
• A designação elimina ou reduz, significativamente, o tratamento 
inconsistente que ocorreria na mensuração dos ativos ou no 
reconhecimento dos ganhos e perdas correspondentes em formas 
diferentes; ou
• Os ativos são parte de um grupo de ativos financeiros, passivos 
financeiros, ou ambos, os quais são gerenciados e com seus desempenhos 
avaliados com base no valor justo, conforme uma estratégia documentada 
de gestão de risco ou de investimento; ou
• O ativo financeiro possui um (ou mais) derivativo(s) embutido(s), que 
modifica, significativamente, o fluxo de caixa que seria requerido pelo 
contrato.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são registrados no 
balanço patrimonial ao valor justo. Variações ao valor justo e juros 
auferidos ou incorridos são registrados em “Resultado financeiro”.
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros disponíveis para venda incluem ações e instrumentos 
de dívida. Ações classificadas como disponíveis para venda são aquelas 
que não são classificadas como mantidas para negociação ou designadas 
ao valor justo por meio do resultado. Instrumentos de dívida nessa 
categoria são aqueles a serem mantidos por um prazo indefinido e que 
podem ser vendidos em resposta à necessidade de liquidez ou em 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO - EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)

Notas 31/12/2015 31/12/2014
Prêmios emitidos 33.175 –
Variação das provisões técnicas (4.990) –
 Prêmios ganhos 12a 28.185 –
Receita com emissão de apólices 12b 2.111 –
Sinistros ocorridos 12c (28.721) –
Custo de aquisição (470) –
Outras receitas e despesas
 operacionais 12d (2.444) –
Rendas de contribuições e prêmios 12e 1.419 –
Constituição da provisão
 de benefícios a conceder 12f (5.332) –
Receitas de contribuições e prêmios (33.437) –
Despesas administrativas 12g (4.044) (1.565)
Despesas com tributos (849) (102)
Resultado financeiro 12h 14.055 3.049
Resultado operacional 3.910 1.382
Resultado antes dos impostos
 e participações 3.910 1.382
 Imposto de renda 11 (952) (323)
 Contribuição social 11 (653) (142)
Lucro líquido do exercício 2.305 917
Quantidade de ações
 (lote de mil ações) 64.826 50.000
Lucro por ação 0,04 0,02
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

31/12/2015 31/12/2014
Lucro líquido do exercício 2.305 917
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente do exercício,
 líquido dos impostos 2.305 917
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

31/12/2015 31/12/2014
Lucro do exercício 2.305 917
Variação nas contas patrimoniais:
 Ativos financeiros (146.988) (30.978)
 Outros créditos operacionais (633) –
 Títulos e créditos a receber 330 (331)
 Contas a pagar 288 183
 Provisões técnicas 129.367 –
 Impostos e contribuições 573 301
Caixa consumido nas atividades operacionais (14.758) (29.908)
Atividades de investimento
 Investimento (250) –
 Aquisição de intangível – (62)
 Caixa consumido das atividades
  de investimento (250) (62)
Atividades de financiamento
 Aumento de capital 15.000 –
Caixa líquido gerado nas atividades
 de financiamento 15.000 –
Redução líquido de caixa e equivalente de caixa (8) (29.970)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 30 30.000
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 22 30
Redução líquido de caixa e equivalente de caixa (8) (29.970)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014  (Em milhares de reais)

resposta a mudanças na condição do mercado.
Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros 
disponíveis para venda são mensurados ao valor justo e os ganhos ou 
perdas não realizados são reconhecidos diretamente na demonstração do 
resultado abrangente (líquido dos efeitos tributários). Por ocasião da 
realização dos instrumentos financeiros disponíveis para a venda, os 
ganhos ou perdas acumulados, anteriormente reconhecidos na 
demonstração do resultado abrangente são transferidos para o resultado, 
na rubrica “Resultado financeiro”.
As perdas com redução ao valor recuperável desses instrumentos 
financeiros são reconhecidas na demonstração do resultado e baixadas, 
quando aplicável, da demonstração do resultado abrangente.
Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Ativos financeiros mantidos até o vencimento são ativos financeiros não 
derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e vencimentos 
definidos, para os quais haja a intenção positiva e a capacidade de manter 
até o vencimento. Os ativos financeiros mantidos até o vencimento são 
registrados inicialmente ao seu valor justo acrescido dos custos 
diretamente atribuíveis, sendo posteriormente mensurados ao custo 
amortizado através do método da taxa de juros efetiva, em contrapartida 
ao resultado, deduzidas de eventuais reduções no valor recuperável.
Hierarquia de mensuração do valor justo
Os instrumentos financeiros são mensurados segundo a hierarquia de 
mensuração do valor justo descrita a seguir:
Nível 1: Cotações de preços observáveis em mercados ativos para o 
mesmo instrumento financeiro.
Nível 2: Cotações de preços observáveis em mercados ativos para 
instrumentos financeiros com características semelhantes ou baseados 
em modelo de precificação nos quais os parâmetros significativos são 
baseados em dados observáveis em mercados ativos.
Nível 3: Modelos de precificação nos quais transações de mercado atual 
ou dados observáveis não estão disponíveis e que exigem alto grau de 
julgamento e estimativa.
Em certos casos, os dados usados para apurar o valor justo podem situar-
se em diferentes níveis da hierarquia de mensuração do valor justo. 
Nesses casos, o instrumento financeiro é classificado na categoria mais 
conservadora em que os dados relevantes para a apuração do valor justo 
foram classificados. Essa avaliação exige julgamento e considera fatores 
específicos dos respectivos instrumentos financeiros. Mudanças na 
disponibilidade de informações podem resultar em reclassificações de 
certos instrumentos financeiros entre os diferentes níveis da hierarquia de 
mensuração do valor justo.
c. Redução ao valor recuperável dos instrumentos financeiros
A Companhia avalia no final de cada período de apresentação de 
relatórios se há evidência objetiva de que um instrumento financeiro ou 
um grupo de ativos financeiros está deteriorado. No caso de investimentos 
de capital classificados como disponíveis para venda, uma queda 
relevante ou prolongada no valor justo do título abaixo de seu custo 
também é uma evidência de que os ativos estão deteriorados. Se qualquer 
evidência desse tipo existir para ativos financeiros disponíveis para venda, 
o prejuízo cumulativo - medido como a diferença entre o custo de aquisição 
e o valor justo atual, menos qualquer prejuízo por impairment sobre os 
instrumentos financeiros reconhecidos anteriormente no resultado - será 
retirado do patrimônio e reconhecido na demonstração do resultado.
d. Contratos de seguro
De acordo com o CPC 11 - Contratos de Seguros emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis define-se um contrato como contrato de 
seguro quando o emissor aceita um risco de seguro significativo da 
contraparte, concordando em compensá-lo se um evento futuro incerto 
ocorrer ocasionando um sinistro. O CPC 11 também prevê contratos de 
investimento, que são aqueles em que se transfere risco financeiro (risco 
de mudança futura em variáveis como taxa de juros e preço de ativos) 
significativamente.
Quando um contrato é classificado como contrato de seguro, deve-se 
manter essa classificação até o fim da sua vida, mesmo que os riscos de 
seguros se reduzam significativamente.
e. Classificação dos contratos de seguros
As principais definições das características de um contrato de seguro 
estão descritas no CPC 11 - Contratos de Seguros.
A Companhia classifica os contratos emitidos como contratos de seguro 
quando os contratos transferem risco significativo de seguro, assim 
definido quando pode ser observada a possibilidade de pagar benefícios 
adicionais ao segurado na ocorrência de um evento futuro incerto 
específico que possa afetá-lo de forma adversa e significativa.
As operações do seguro DPVAT são contabilizadas com base nas 
informações recebidas da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT S.A.
f. Operações com seguro DPVAT
A Companhia participa dos Consórcios do Seguro DPVAT, onde é 
responsável pelas operações do Seguro DPVAT na proporção 
correspondente a sua respectiva quota, participando com esse percentual 
nas receitas e despesas referentes à operação deste seguro. A quota de 
cada Seguradora nos consórcios é calculada anualmente da seguinte 
forma: metade na proporção do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e 
metade de forma correspondente à fração resultante da divisão de um 
pelo número de seguradoras participantes dos Consórcios do Seguro 
DPVAT.
g. Provisões técnicas
As provisões técnicas foram calculadas de acordo com as notas técnicas 
atuariais e normas estabelecidas pelo CNSP e SUSEP.
As provisões matemáticas relacionadas a planos de previdência 
representam o valor das obrigações sob a forma de renda por 
sobrevivência, renda por invalidez, pensão e pecúlio, determinadas 
mediante cálculos e premissas atuariais, efetuados de acordo com Notas 
Técnicas Atuariais e com a Regulamentação Vigente (Circular SUSEP nº 
517/2015), nos regimes financeiros de capitalização, repartição de 
capitais de cobertura e repartição simples, respectivamente.
A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC), refere-se aos 
participantes cuja percepção dos benefícios ainda não foram iniciados e a 
Provisão de Benefícios Concedidos (PMBC) refere-se àqueles já em gozo 
de benefícios.
Para os planos de previdência e seguros das modalidades PGBL e VGBL, 
a provisão matemática de benefícios a conceder representa o montante 
dos prêmios e contribuições aportados pelos participantes, líquido da taxa 
de carregamento e gestão, acrescido dos rendimentos financeiros 
auferidos na aplicação dos recursos e deduzidos dos resgates e 
portabilidades realizados.
A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída pela parcela do 
prêmio correspondente ao período de risco a decorrer introduzidos pela 
Circular SUSEP nº 517/15, calculada pelo método “pro rata-die” tomando-
se por base as datas de início e fim de vigência do risco segurado no mês 
de constituição.
A Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos Vigentes Não Emitidos - 
PPNG-RVNE é estimada com base na Circular SUSEP n° 485/2014 em 
função da Companhia não possuir histórico suficiente de suas operações. 
O propósito dessa provisão é captar a defasagem entre a vigência do 
risco e a emissão do prêmio. Assim essa provisão indica o nível de 
prêmios não ganhos, referente aos riscos vigentes, assumidos pela 
seguradora, porém ainda não emitidos.
A Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados - IBNR representa o 
montante esperado de sinistros ocorridos e não avisados até a data-base 
das demonstrações financeiras. A metodologia de cálculo utilizada 
considera os parâmetros estipulados na Circular SUSEP n° 517/2015 em 
função da Companhia não possuir histórico de sinistralidade.
h. Teste de adequação do passivo - TAP
Conforme requerido pelo CPC 11 - Contratos de Seguros emitido pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a cada data de balanço deve ser 
elaborado o teste de adequação dos passivos para todos os contratos em 
curso na data de execução do teste. Este teste é elaborado considerando-
se como valor contábil todos os passivos de contratos de resseguros 
deduzidos das despesas de comercialização diferidas e dos ativos 

intangíveis diretamente relacionados aos contratos de resseguros. A 
Superintendência de Seguros Privados instituiu e definiu as regras para a 
elaboração deste teste por meio da Circular SUSEP n° 517/2015.
i. Ativos e passivos contingentes
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos 
contingentes, e obrigações legais, fiscais e previdenciárias são efetuados 
de acordo com os critérios descritos abaixo:
i) Contingências ativas - Não são reconhecidas nas demonstrações 
financeiras , exceto quando da existência de evidências que propiciem a 
garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos.
ii) Contingências passivas - São reconhecidas nas demonstrações 
financeiras intermdiárias quando, baseado na opinião de assessores 
jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda de 
uma ação judicial ou administrativa e quando os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes 
classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são 
apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classificados 
como perda remota não requerem provisão e divulgação.
iii) Obrigações legais - fiscais e previdenciárias - Referem-se a demandas 
judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade 
de alguns tributos e contribuições.
j. Imposto de renda e contribuição social
As provisões para imposto de renda e contribuição social, quando devidas, 
são constituídas com base no lucro contábil, ajustado pelas adições e 
exclusões previstas na legislação fiscal. O imposto de renda e a 
contribuição social diferida são calculadas sobre o valor das diferenças 
temporárias, sempre que a realização desses montantes for julgada 
provável.
Para o imposto de renda a alíquota utilizada é de 15%, acrescida de 
adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$240  
(R$ 120 no período) e a contribuição social sobre o lucro foi calculada  
à alíquota de 15% sobre o lucro tributável até agosto de 2015 e à  
alíquota de 20% a partir de setembro de 2015, sendo aplicável  
até o exercício de 2018.
k. Resultado por ação
O resultado por ação é calculado pela divisão do lucro ou prejuízo pelo 

número de ações da Companhia.
l. Apuração do resultado
As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de 
competência, que no caso das receitas de planos previdenciários, 
corresponde ao seu efetivo recebimento, tendo como contrapartida a 
constituição de provisões técnicas.
m. Redução ao valor recuperável de ativos
É reconhecida como perda no resultado do período sempre que existirem 
evidências claras de que os ativos estejam avaliados por valor não 
recuperável. Este procedimento é realizado no mínimo ao final de cada 
exercício.
Os ativos sujeitos à avaliação da redução do valor recuperável são 
deduzidos, quando aplicável, de provisão para desvalorização que é 
calculada de acordo com o maior valor entre valor em uso e valor justo 
menos custos para venda
dos ativos. As principais estimativas utilizadas na determinação da 
provisão são: expectativa de fluxos de caixa futuros, taxas de descontos, 
iliquidez, entre outros.
4. Disponibilidades
O saldo desta rubrica refere-se basicamente a depósitos no  
Banco BTG Pactual S.A.
5. Aplicações
O valor contábil dos ativos financeiros representa exposição máxima do 
crédito. A exposição máxima do risco de crédito na data base das 
demonstrações financeiras está apresentada abaixo:
a. Ativos Financeiros ao valor justo por meio do resultado

2015
Saldo em 31/12/2014 30.978
 Aplicações 285.710
 Baixas (115.580)
 Rendimentos 18.842
Saldo em 31/12/2015 219.950
b. Composição por prazo e por título
Apresentamos a seguir a composição dos ativos financeiros por prazo e 
por título.

31/12/2015 31/12/2014

Custo Mercado %
Até 90 dias ou 

sem vencimento De 3 a 5 anos Mercado
Ativos designados pelo valor justo por meio do resultado
Cotas de fundos de investimento - Não exclusivos
 Renda fixa 27.581 27.581 13% 27.581 – 3.436
Cotas de fundos de investimento especialmente constituídos - FIE’s
 Fundos de investimentos 171.338 171.338 78% 171.338 – –
Títulos públicos federais
  Letra Financeira do Tesouro (LFT) 21.035 21.031 10% – 21.031 27.542

219.954 219.950 100% 198.919 21.031 30.978
c. Hierarquia do valor justo
A tabela abaixo apresenta a hierarquia dos instrumentos financeiros registrados pelo valor justo:

31/12/2015 31/12/2014
Nivel 1 Nivel 2 Total Nivel 1 Nivel 2 Total

Cotas de fundos de investimento - Não exclusivos – 27.581 27.581 – 3.436 3.436
 Renda fixa – 27.581 27.581 – 3.436 3.436
Cotas de fundos de investimento especialmente constituídos - FIE’s – 171.338 171.338 – – –
 Fundos de investimentos multimercado – 171.338 171.338 – – –
Títulos públicos federais 21.031 – 21.031 27.542 – 27.542
  Letra Financeira do Tesouro (LFT) 21.031 – 21.031 27.542 – 27.542

21.031 198.919 219.950 27.542 3.436 30.978

Não houve reclassificação entre níveis hierárquicos de aplicações para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2015.
6. Títulos e créditos a receber
Os saldos dessa rubrica referem-se a impostos a recuperar sobre resgate 
de títulos de renda fixa.
7. Provisões técnicas
A tabela abaixo demonstra a composição das provisões técnicas em 31 
de dezembro de 2015.

31/12/2014 Constituição 31/12/2015
Provisões técnicas de seguros – 41.973 41.973
 Provisão de sinistros
 a liquidar - DPVAT – 14.995 14.995
 Provisão de sinistros ocorridos 
  mas não avisados
  (IBNR) - DPVAT – 26.673 26.673
 Outras provisões - DPVAT – 305 305
Provisões técnicas de previdência
 complementar
 Provisão matemática
  de benefícios a conceder – 129.353 129.353
  VGBL – 73.208 73.208
  PGBL – 56.145 56.145
Total – 171.326 171.326
8. Teste de adequação de passivos (TAP)
Para realização do TAP, a Companhia considerou a segmentação 
estabelecida pela SUSEP na Circular nº 517/15. Os fluxos de caixa foram 
estimados em periodicidade mensal, e a sua preparação levou em 
consideração a estimativa de prêmios, sinistros e despesas mensurados, 
descontados pela relevante estrutura a termo da taxa de juros livre de 
risco (ETTJ - Cupom IPCA), com base na metodologia proposta pela 
SUSEP, usando o modelo de Svensson para interpolação e extrapolação 
das curvas de juros, e o uso de algoritmos genéticos, em complemento 
aos algoritmos tradicionais de otimização não linear, para a estimação dos 
parâmetros do modelo.
Depois de finalizado o Estudo Atuarial do Teste de Adequação de Passivos 
da Companhia, concluiu-se que o seu passivo por contrato de resseguro 
está adequado, não sendo necessário o ajuste das provisões técnicas 
constituídas ou constituição de PCC, deduzida dos custos de aquisição 
diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relacionados às provisões 
técnicas, visto que estas se mostraram superiores aos valores estimados 
dos fluxos de caixa, os quais foram elaborados em conformidade com os 
parâmetros mínimos estabelecidos pela Circular SUSEP nº 517/15.
a. Taxa de juros contratada e esperada para ativos e passivos
Para a data-base de 31 de dezembro de 2015 utilizamos a ETTJ 
divuldados pela SUSEP e de cupom IPCA.
b. Tábua de mortalidade
Adoutou-se, para composição do fluxo de benefícios, a tábua biométrica 
BR-EMSsb-v.2015-m.
9. Gerenciamento de riscos
A Companhia, aprovada pela SUSEP para atuar como seguradora local, é 
dedicada a atividades de seguros de pessoas e previdência complementar 
aberta em todo o território nacional. A Companhia conta com profissionais 
altamente capacitados e com grande conhecimento nos nichos escolhidos, 
além de um nível de informatização adequado para as suas operações. A 
atuação focada em nichos específicos, com produtos diferenciados, 
permite vantagem competitiva nos negócios.
A Companhia tem, como princípios norteadores, a total transparência e 
confiabilidade em suas operações, a realização de subscrição responsável, 
da mais alta qualidade, especialmente proporcionada pela sintonia entre 
as áreas comercial e de subscrição, de modo a produzir resultados 
consistentes. Destaca-se, ainda, a eficiente política de investimentos da 
Companhia que, atendendo aos normativos vigentes, busca a rentabilidade 
a médio e longo prazo.
Os produtos comercializados, principalmente por envolverem aspectos 
financeiros, contam com a análise de diversas áreas dentro do Grupo 
BTG Pactual, além do comercial e jurídico, tais como áreas operacional, 
contábil, financeira, além de controles internos e de tecnologia, a depender 
da operação.
Reuniões periódicas são realizadas com membros das diversas áreas 
envolvidas para debater o processo de criação e aprovação de contratos 
e novos produtos, tendências do mercado, identificação de demandas e 
mudanças no quadro regulatório.

A Companhia conta com a assessoria e acompanhamento de atuário 
externo para avaliação de riscos do negócio, tábuas biométricas e 
parâmetros técnicos para as operações e contratos, de acordo com cada 
produto.
Estrutura e gerenciamento de riscos
O gerenciamento de riscos da Companhia é gerido no âmbito do Grupo 
BTG Pactual, que monitora e controla a exposição a o risco através de 
uma variedade de sistemas internos distintos, porém complementares, de 
crédito, financeiro, operacional, compliance, impostos e legal. O 
envolvimento dos Comitês (incluindo suas subcomissões) com a gestão e 
o controle contínuos dos riscos promove a cultura de controle de risco 
rigoroso em toda a organização. As comissões do Grupo BTG Pactual são 
compostas de membros seniores das unidades de negócios e membros 
superiores dos departamentos de controle, os quais são independentes 
das áreas de negócio.
A estrutura de comitês do Grupo BTG Pactual permite a participação de 
toda a organização e garante que as decisões sejam fácil e eficazmente 
implementadas. Os principais comitês envolvidos em atividades de gestão 
de risco são: (i) Comitê de Gestão, que aprova as políticas, define limites 
globais e é o último responsável pela gestão dos nossos riscos, (ii) Comitê 
de Novos Negócios, que avalia a viabilidade e supervisiona a 
implementação de propostas de novos negócios e produtos, (iii) Comitê 
de Risco de Crédito, que é responsável pela aprovação de novas 
operações de crédito de acordo com a diretrizes estabelecidas pelo nosso 
Comitê de Risco, (iv) Comitê de Risco de Mercado, que é responsável 
pelo monitoramento do risco de mercado, incluindo a utilização de nossos 
limites de risco (Value at Risk - VaR) e para a aprovação de exceções,  
(v) do Comitê de Risco Operacional, que avalia os principais riscos 
operacionais frente as políticas internas estabelecidas e limites 
regulatórios, (vi) Comitê de AML (anti money laundry) Compliance, que é 
responsável por estabelecer regras e relatar problemas potenciais que 
envolvam lavagem de dinheiro, (vii) Comitê CFO, que é responsável por 
monitorar o risco de liquidez, incluindo a posição de caixa e o 
gerenciamento da estrutura de capital, (viii) Comitê de Auditoria, que é 
responsável pela verificação independente da adequação dos controles 
internos, e avaliação quanto à manutenção dos registros contábeis.
Riscos de seguros
O risco de subscrição em operações de seguro e de previdência está 
relacionado com a possibilidade de ocorrência de perdas que contrariem 
as expectativas da sociedade supervisionada, associadas, direta ou 
indiretamente, às bases técnicas e atuariais utilizadas para cálculo de 
prêmios, contribuições e provisões técnicas, na ocasião da subscrição 
das operações de seguros e previdência.
No BTG Pactual, esse risco é mitigado através de rigorosos processos de 
seleção e análise de todos os riscos envolvidos nas operações, realizados 
por uma equipe especializada nos produtos-alvo das empresas de 
seguros do grupo e que possuem uma extensa atuação profissional no 
mercado de seguros e previdência nacional e internacional.
Nos produtos que comercializa, a área de Produtos da BTG Vida e 
Previdência avalia e acompanha os riscos envolvidos nas operações. As 
outras áreas do BTG Pactual, envolvidas, também participam do processo 
de avaliação e controle dos riscos inerentes às atividades de subscrição.
Atividades como precificação do seguro, avaliação da contratação de 
planos de previdência, com a análise dos termos e contratos respectivos, 
assim como a constituição das provisões técnicas da Companhia contam 
com o envolvimento do Departamento Jurídico, de Controle de Risco de 
Crédito, Risco Operacional, Finance, além de atuários externos.
A área de Onboarding do grupo atende às solicitações realizadas pelas 
áreas de negócios respectivas para abertura, atualização, manutenção ou 
encerramento de relacionamento com as contrapartes, nos termos das 
normas regulamentares vigentes, bem como identifica a classificação de 
risco, antes, durante e após a subscrição de qualquer operação, a 
depender do caso.
a. Gestão de capital
O principal objetivo da Companhia em relação à gestão de capital é 
manter níveis de capital suficientes para atender os requerimentos 
regulatórios determinados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), além de 
otimizar retornos sobre capital para os acionistas.
Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia manteve nível de capital 
acima dos requerimentos mínimos regulatórios.
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O Capital Mínimo Requerido para o funcionamento da Companhia é 
constituído como o maior valor entre o capital-base e capital de risco que 
visam garantir os riscos inerentes às operações.
A Companhia apura o Capital Mínimo Requerido (CMR) em conformidade 
com as regulamentações emitidas pelo CNSP quanto sua forma de 
apuração.

31/12/2015 31/12/2014
Patrimônio líquido 48.222 30.917
Patrimônio líquido ajustado (a) 48.222 30.917
Capital-Base - CB (b) 15.000 15.000
Capital de Risco
 Capital risco de subscrição 226 –
 Capital risco de crédito 644 –
 Capital risco operacional 211 –
 Benefício de diversificação (88) –
Capital de Risco (c) 993 –
Capital Mínimo Requerido - CMR - (d) - 
 maior entre (b) e (c) 15.000 15.000
Suficiência de capital (e= a - d) 33.222 15.917
Suficiência de capital (e/d) 221,48% 106,11%
Risco de mercado
A Companhia aloca seus ativos em cotas de fundos de investimentos e 
LFT, sendo assim, não está exposta aos impactos negativos à volatilidade 
de mercado.
Risco de subscrição
O risco de subscrição está relacionado com a possibilidade de ocorrência 
de perdas que contrariem as expectativas da sociedade supervisionada, 
associadas, direta ou indiretamente, às bases técnicas e atuariais 
utilizadas para cálculo de prêmios, contribuições e provisões técnicas, na 
ocasião da subscrição das operações de seguros e previdência.
Este risco é mitigado através de rigorosos processos de seleção e análise 
de todos os riscos aceitos, como é explicado nas outras notas, realizados 
por uma equipe especializada nos ramos alvo do Grupo e que possuem 
uma extensa atuação profissional no mercado de seguros e previdência 
nacional e internacional.
Risco de liquidez
O risco de liquidez está relacionado tanto com a incapacidade de a 
Companhia saldar seus compromissos, quanto as dificuldades 
ocasionadas na transformação de um ativo em caixa necessário para 
quitar uma obrigação.

Até 90 dias ou 
sem vencimento

De 3 a 
5 anos

Acima de 5  
anos

31/12/2015
 Disponível 22
 Aplicações 198.919 21.031 –

198.941 21.031 –
31/12/2015
 Contas a pagar 1.345 – –
 Provisões técnicas 171.326 – –

172.671 – –
Até 90 dias ou 

sem vencimento
De 3 a 
5 anos

Acima de 5  
anos

31/12/2014
 Disponível 30 – –
 Aplicações 3.436 – 27.542

3.466 – 27.542
31/12/2014
 Contas a pagar 484 – –

484 – –

• Cobertura das provisões técnicas

31/12/2015
Total das provisões técnicas (a) 171.325
 Provisão de sinistros a liquidar - DPVAT 14.995
 Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados - DPVAT 26.673
 Outras provisões - DPVAT 304
 Provisão matemática de benefícios a conceder 129.353
Garantias das provisões técnicas (b) 171.559
 Cotas de fundos de investimentos - DPVAT 41.984
 Cotas de fundos de investimentos 129.353
 Títulos públicos 222
Cobertura excedente (c)=(b)-(a) 234
Liquidez em relacão ao limite de 20% do CR (d) 199
Excesso de liquidez (c)-(d) 35
10. Patrimônio líquido
b. Capital social
Em 31 de dezembro de 2015, o capital social subscrito e integralizado é 
de R$45.000 (31 de dezembro de 2014 - R$30.000), representado por 
64.826.279 (31 de dezembro de 2014 - 50.000.000) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal.
Em 13 de março de 2015, foi capitalizado o montante de R$ 15.000, com 
emissão de 14.826.279 novas ações ordinárias, aprovado pela SUSEP 
através da Portaria SUSEP nº 212 de 15 de julho de 2015.
c. Reserva legal
Constituída à alíquota de 5% do lucro líquido do exercício, antes de 
qualquer outra destinação, limitada a 20% do capital social.
d. Reserva estatutária
De acordo com o Estatuto, esta reserva tem por finalidade a manutenção 
de capital de giro, e seu montante está limitado ao saldo do capital social.
e. Distribuição de lucros
Os acionistas têm direito a dividendos mínimos de 25% sobre o lucro 
líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. 
Os juros sobre capital próprio, quando deliberados e pagos, são atribuídos 
como parcela de dividendo mínimo.
Em reunião realizada em 31 de dezembro de 2015, os acionistas 
renunciaram expressamente ao recebimento do dividendo mínimo 
obrigatório ao qual fariam jus referentes ao exercício-fiscal de 2015.
11. Imposto de renda e contribuição social

31/12/2015 31/12/2014

Imposto 
de renda

Contri- 
buição 
social

Imposto 
de renda

Contri- 
buição 
social

Lucro antes dos impostos e após
 participações sobre o resultado 3.910 3.910 1.382 1.382
 Imposto de renda e contribuição
  social a alíquota básica 15% (952) (653) (323) (142)
Resultado imposto de renda
 e contribuição social (952) (653) (323) (142)
Taxa efetiva 24% 17% 23% 10%
12. Detalhamento de contas da demonstração de resultado
a. Prêmios ganhos

31/12/2015 31/12/2014
Prêmios emitidos - DPVAT 33.175 –
Variação das provisões técnicas (4.990) –

28.185 –
b. Receita de emissão de apólices
Resultado é proveniente do consórcio DPVAT.
c. Sinistros ocorridos
Resultado é proveniente do consórcio DPVAT.

d. Outras receitas e despesas operacionais
Resultado é proveniente do consórcio DPVAT.
e. Rendas de contribuições e prêmios

31/12/2015 31/12/2014
Contribuições planos não bloqueados 1.419 –
f. Constituição da provisão de benefícios a conceder

31/12/2015 31/12/2014
Provisão matemática de benefício a conceder (5.332) –
g. Despesas administrativas

31/12/2015 31/12/2014
Localização e funcionamento (514) (162)
Pessoal próprio (948) (625)
Serviço de terceiros (666) (598)
Despesas administrativas do convênio DPVAT (1.597) (32)
Despesa com publicidade e propaganda (15) –
Outras (304) (148)

(4.044) (1.565)
h. Resultado financeiro

31/12/2015 31/12/2014
Receita com títulos de renda fixa públicos 2.897 2.778
Receita de aplicações no mercado aberto 830 271
Receita com fundos de investimentos 15.115 –
Receita com operações de seguros 6 –
Despesa financeira - DPVAT (4.793) –

14.055 3.049
13. Partes relacionadas
A Administração identificou como partes relacionadas o Banco BTG 
Pactual S.A. (controlada da BTG Pactual Holding S.A.).

Ativo/ 
(Passivo)

Receitas/ 
(Despesas)

Grau de 
relação Vencimento

31/12/ 
2015

31/12/ 
2014

31/12/ 
2015

31/12/ 
2014

Ativo
Disponibilidades
 - Banco BTG
  Pactual S.A.

Contro- 
ladora

Sem 
vencimento 30 30 – –

Títulos e créditos
 a receber
 - BTG Pactual
  DTVM S.A.

Contro- 
ladora

Sem 
vencimento 29 – 186 –

 - Banco BTG
  Pactual S.A.

Contro- 
ladora

Sem 
vencimento – 19 – 19

Passivo
Contas a pagar
 - Banco BTG
  Pactual S.A. 

Contro- 
ladora

Sem 
vencimento (159) (78) (983) (78)

Remuneração do pessoal-chave da Administração
É contabilizada na rubrica “Despesas administrativas” a remuneração 
paga aos Administradores, que compreende benefícios de curto prazo. 
Não é concedido qualquer tipo de benefício pós-emprego e não tem como 
política pagar a empregados e administradores remuneração baseada em 
ações.
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 não houve 
remuneração para o pessoal-chave da administração.
14. Instrumentos financeiros derivativos
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a Companhia 
não possuía instrumentos financeiros derivativos.
15. Outras informações
Contingências
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, a Companhia não tem 
contabilizados ativos e passivos contingentes e não é parte em processos 
envolvendo questões fiscais, cíveis e trabalhistas.

Aos Acionistas e Administradores da 

BTG Pactual Vida e Previdência S.A.
São Paulo - SP 

Examinamos as provisões técnicas, exceto aquelas relativas aos 

consórcios DPVAT, e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações 

financeiras bem como os demonstrativos do capital mínimo, dos valores 

redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 

solvência e dos limites de retenção da BTG Pactual Vida e Previdência S.A 

(“Sociedade”), em 31 de dezembro de 2015, elaborados sob a 

responsabilidade de sua Administração, em conformidade com os 

princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e 

com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do 

Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 

Responsabilidade da Administração
A Administração da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas, 

pelos ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e 

pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da 

necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos 

limites de retenção elaborados de acordo com os princípios atuariais 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional 

de Seguros Privados - CNSP, bem como pelas funcionalidades dos 

controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 

sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se 

causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos atuários auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião estritamente sobre 

os itens relacionados no primeiro parágrafo deste parecer, com base em 

nossos procedimentos de auditoria atuarial, conduzidos de acordo com os 

princípios gerais emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e 

também com base em nosso conhecimento e experiência acumulados 

sobre práticas atuariais adequadas.

Esses princípios requerem que a auditoria atuarial seja planejada e 

executada com o objetivo de obter segurança razoável de que os 

respectivos itens auditados estão livres de distorção relevante.

Em particular quanto ao aspecto de solvência da Sociedade, nossa 

responsabilidade de expressar opinião refere-se estritamente à adequação 

da constituição das provisões técnicas e de seus ativos redutores de 

cobertura financeira relacionados, segundo normativos e princípios 

supracitados, bem como ao atendimento pela Sociedade auditada dos 

requerimentos de capital conforme limites mínimos estipulados pelas 

normas vigentes da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do 

Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, e não se refere à 

qualidade e à valoração da cobertura financeira tanto das provisões 

técnicas, líquidas de ativos redutores, como dos requisitos regulatórios de 

capital.

Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados 

para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas 

e dos ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e 

dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da 

necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos 

limites de retenção. Os procedimentos selecionados dependem do 

julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 

relevante independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas 

avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes 

para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados às 

circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a 

efetividade desses controles internos.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 

para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.

Opinião 
Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro 

registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital 

mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 

técnicas, da solvência e dos limites de retenção da Sociedade em 31 de 

dezembro de 2015 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de 

acordo com as normas e orientações emitidas pela Superintendência de 

Seguros Privados - SUSEP, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 

- CNSP e pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA. 

Nossa opinião não abrange as provisões técnicas dos consórcios DPVAT, 

conforme estabelecido pelas normas que definem o alcance da auditoria 

atuarial independente.

Outros Assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a 

avaliação de riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo 

definido no primeiro parágrafo, também aplicamos procedimentos 

selecionados sobre as bases de dados fornecidas pela Sociedade e 

utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em testes sobre amostras. 

Consideramos que os dados selecionados em nossos trabalhos são 

capazes de proporcionar segurança razoável para permitir que os referidos 

itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres 

de distorção relevante. Adicionalmente, também a partir de procedimentos 

selecionados, e com base em testes aplicados sobre amostras, 

observamos que, no âmbito das referidas amostras, existe correspondência 

dos dados que serviram de base para apuração dos itens integrantes do 

escopo definido no primeiro parágrafo com aqueles encaminhados à 

SUSEP por meio dos respectivos Quadros Estatísticos, para o exercício 

findo em 31 de dezembro de 2015, em seus aspectos mais relevantes. 

Ricardo Pacheco

MIBA 2.679

EY Serviços Atuariais S.S.

CNPJ 03.801.998/0001-11

CIBA 57

São Paulo, 25 de fevereiro de 2016
Anexo ao Parecer dos Atuários Auditores Independentes *

Demonstrativo dos Valores Sujeitos à Auditoria Atuarial em 31/12/2015
Provisões Técnicas Em Milhares de R$
Seguros - Danos e Pessoas
 (Exceto VI, Dotais e VGBL) 41.973
Provisão de Sinistros a Liquidar 14.995
Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados 26.673
Provisão de Despesas Relacionadas 304
Seguros - VGBL/VAGP/VRSA/VRI 73.208
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 73.208
Previdência Complementar -
 PGBL/PAGP/PRGP/PRSA/PRI 56.145
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 56.145
Total de Provisões Técnicas 171.325
Valores Redutores da Cobertura 
Financeira das Provisões Técnicas Em Milhares de R$
Aplicações em FIEs dos Recursos
 de Prov. em Fase de Diferimento - Previd. 73.208
Aplicações em FIEs dos Recursos
 de Prov. em Fase de Diferimento - Vida 56.145
Provisões dos Consórcios DPVAT* 41.972
Total de Valores Redutores de Provisões Técnicas 171.325
*Valores não auditados conforme estabelecido pelas 
normas que definem o alcance da auditoria atuarial.
Patrimônio Líquido Ajustado
e Capital Mínimo Requerido Em Milhares de R$
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA (a) 48.222
Capital Base (b) 15.000
Capital de Risco - Subscrição (c) 226
Capital de Risco - Crédito (d) 644
Capital de Risco - Operacional (e) 211
Redução por Correlação dos Riscos (f) (88)
Capital de Risco (g) = (c)+(d)+(e)+(f) 993
Capital Mínimo Requerido (h) =
 Maior entre (b) e (g) 15.000
Suficiência d o PLA (a) - (h) 33.222
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BTG PACTUAL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ(MF) nº 19.449.767/0001-20

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477 - 14º andar
CEP 04538-133, Itaim Bibi - São Paulo - SP
www.btgpactual.com

Aos
Administradores e Acionistas da
BTG Pactual Vida e Previdência S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações financeiras da BTG Pactual Vida e 
Previdência S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações 
financeiras
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 
assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração dessas 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 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 
apresentadas 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 
Companhia 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.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da BTG Pactual Vida e Previdência S.A. em 31 de 
dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2016.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/F-6
Rodrigo De Paula Grégory Gobetti
Contador CRC-1SP224036/O-8 Contador CRC-1PR039144/O-8
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2007 e 2006 – (em milhares de Reais) 

Ativo

Passivo

2007
2006

2007
2006

CIRCULANTE 

CIRCULANTE

Caixa e Bancos 

884
1.522 Fornecedores 

6.389
7.325

Aplicações Financeiras 

139.062
78.152 Impostos e Contribuições 

5.213
4.521

Clientes 

18.927
25.552 Adiantamento de Clientes 

3.639
3.906

Estoques 

23.541
28.412 Contas a Pagar 

11.804
12.604

Impostos a Recuperar 

2.072
2.066 Provisão para Férias 

6.497
6.130

Outros Créditos 

1.109
1.380 Provisão para Licença-prêmio 

77
71

Despesas Antecipadas 

644
305 Provisão para Contingências 

9.177
18.071

186.239
137.389 Provisão para Imposto de Renda

5.318
150

Provisão para Contribuição Social 

942
0

Provisão para Dividendos Propostos 
12.300

4.700

61.356
57.478

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

Impostos Diferidos 

4.218
7.401

Depósitos Judiciais e Cauções 
2.297

2.593

Créditos Diversos 

603

19

7.118
10.013 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERMANENTE 

Capital Social 

100.000
100.000

Investimentos 

1.573
909 Reserva de Lucros 

8.485
6.119

Imobilizado 

50.960
56.999 Lucros Acumulados

76.049
41.713

52.533
57.908

184.534
147.832

TOTAL DO ATIVO 

245.890
205.310 TOTAL DO PASSIVO 

245.890
205.310

Lucro Líquido 2002 - 2007

Lucro Líquido após Reversão dos Juros s/Capital

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos 

em 31 de Dezembro de 2007 e 2006

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação do capital social 

integralizado - em Reais)
2007

2006

Receita Bruta

De produtos vendidos e dos serviços 

prestados 

226.173 206.586

Impostos e deduções sobre vendas 
(14.151) (14.737)

Receita Líquida 

212.022 191.849

Custo dos produtos vendidos e dos serviços 

prestados 

(75.480) (79.495)

Lucro Bruto 

136.542 112.354

(Receitas) Despesas Operacionais

Honorários da Diretoria e dos Conselhos de 

Administração e Fiscal 

1.489 
1.137

Gerais e administrativas 

73.860 74.800

Financeiras - líquido 

(1.510) 
(547)

Outras despesas operacionais 

4.887
9.229

78.726
84.619

Lucro Operacional 

57.816
27.735

Resultado não operacional - líquido 

(14)
(221)

Lucro Antes do Imposto de Renda, da 

Contribuição Social e da Reversão dos 

Juros Sobre o Capital Próprio 

57.802
27.514

Imposto de Renda 

(14.849)
(5.473)

Contribuição Social 

(5.325)
(2.026)

Lucro Antes da Reversão dos Juros 

sobre o Capital Próprio

37.628
20.015

Reversão dos Juros sobre o Capital Próprio 

(NOTA 9d)

9.700
10.300

Lucro Líquido do Exercício

47.328
30.315

Lucro Líquido por Ação do Capital Social 

Integralizado - R$

0,227
0,145

Demonstração das Origens e Aplicações

de Recursos dos Exercícios Findos

em 31 de Dezembro de 2007 e 2006

(Em milhares de Reais)
2007 2006

ORIGENS

Lucro Líquido do exercício

47.328 30.315 

Lucro Líquido Ajustado - Exercícios Anteriores
11.374 

0 

Depreciação 

8.994 8.083 

Baixas do imobilizado

23 430 

Lucro Líquido ajustado

67.719 38.828 

Diminuição do Realizável a Longo Prazo
2.895 5.712 

Total das origens

70.614 44.540 

APLICAÇÕES

 
 

Diminuição do Exigível a Longo Prazo

0 
7 

Aquisições do Imobilizado

2.978 11.919 

Juros sobre o Capital Próprio

9.700 10.300 

Dividendos Propostos

12.300 4.700 

Ajuste com provisão em Investimentos

664 
0 

Total das aplicações

25.642 26.926 

Aumento/(Redução) do Capital Circulante 

Líquido

44.972 17.614 

REPRESENTADO POR:

 
 

Ativo Circulante

No início do exercício

137.389 110.916 

No fi m do exercício

186.239 137.389 

 48.850 26.473 

Passivo Circulante

 
 

No início do exercício

57.478 48.619 

No fi m do exercício

61.356 57.478 

(3.878) (8.859)

 44.972 17.614 

io Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2007 e 2006

os
 

 

ulados
Total

132.517 

Produtividade por Empregado  2002 - 2007

Receita bruta por no médio de funcionários no ano

Faturamento Certifi cação Digital  2004-2007

0

1.000

2.000

4.000

3.000

297

3.343

1.073

236 2007
2006

2005
2004

Receita Bruta  2002 -2007

Horas Extras  2002 - 2007

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 

CNPJ 48.066.047/0001-84
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CARTEIRA DE CRÉDITO HABITACIONAL

A Carteira de Crédito Habitacional da Companhia, conta no final do

exercício de 2007 com mais de  322 mil  mutuários em cobrança,

representando um patrimônio de  5,4 bilhões de reais. Esses mutuários

foram contemplados com subsídios concedidos pela CDHU, destinados

à redução do valor de suas prestações mensais, na ordem de R$ 223

milhões, sendo que, R$ 50 milhões foram ressarcidos à título de taxa de

compensação de prestações e concessão onerosa, representando du-

rante o exercício,  recursos líquidos no montante de R$ 173 milhões.

Leva-se em conta a possibilidade de comprometimento mensal da famí-

lia, considerando-se a parcela excedente como subsídios habitacionais,

não importando o valor de financiamento da moradia.

Dessa forma,  famílias com renda mensal entre um e três salários

mínimos, têm suas prestações  limitadas a 15% da renda mensal.

Famílias com renda mensal entre três e cinco salários mínimos, têm

suas prestações limitadas a 20% da renda mensal.

Famílias com renda mensal entre cinco e oito e meio salários mínimos,

têm suas prestações limitadas a 25% da renda mensal.

E, famílias com renda mensal entre oito e meio e dez salários mínimos,

têm suas prestações limitadas a 30% da renda mensal.

A concessão de subsídios (bônus) tem sido praticada diretamente pela

Companhia, fato que provoca os resultados negativos. Para o exercício

de 2008 e seguintes, a Companhia está articulando ações combinadas

com a Secretaria da Habitação e a Secretaria da Fazenda para

redirecionamento dos recursos necessários à concessão de subsídios, de

modo a consignar no orçamento da Secretaria da Habitação, as dotações

relativas a esses benefícios. Essa articulação tem como premissa básica

a assunção pela Secretaria da Habitação a parte dos investimentos

habitacionais em infra-estrutura, que não incidirão sobre o preço das

unidades produzidas. Na hipótese de tais investimentos virem a ser

realizados pela CDHU, haverá transferências do orçamento da Secretaria

da Habitação para a Companhia.

A Companhia conta com uma população mutuária, constituída em sua

maioria por famílias com renda mensal de até três salários mínimos,

muito sensíveis às questões de conjuntura econômica, decorrentes de

pouca especialização profissional, muitas delas enfrentando problemas

de desemprego, saúde e desagregação familiar. Em razão disso, durante

o exercício social, foram adotadas medidas objetivando a retomada e o

incentivo à regularidade no pagamento de suas prestações de financia-

mento  habitacional, tais como:

1. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS DE MORA

Redução da taxa de juros de mora incidente sobre as prestações em

atraso, de 1%, para 0,2466% ao mês. Essa medida propicia uma redu-

ção de 75% na taxa anual de juros de mora, representando um incentivo

substancial para aqueles devedores em condições de se colocarem

em dia com suas prestações da casa própria.

2. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

A CDHU desenvolveu mecanismos destinados a facilitar a

renegociação de dívidas de seus mutuários, possibilitando sua liquida-

ção com prazos adequados aos compromissos mensais das famílias,

de sorte a proporcionar tranqüilidade e certeza na preservação do

patrimônio familiar.

3. ATENDIMENTO ATRAVÉS DA INTERNET

A CDHU oferece a seus mutuários e ao público em geral, consideran-

do-se que  todos os municípios deste Estado dispõem de equipamen-

tos que permitem o acesso à internet, a possibilidade de solução

imediata de questões rotineiras, relacionadas às condições da moradia

e do financiamento habitacional, bem como informações em geral,

sem a necessidade de deslocamento às unidades da CDHU.

Ao concluir este relatório, manifestamos nossos agradecimentos aos

Senhores Acionistas, ao Conselho de Administração, ao Conselho Fis-

cal, ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Habitação e ao

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, pela confiança e colabo-

ração recebidas.

Ao final, devemos registrar nossos agradecimentos à competente equi-

pe de funcionários da CDHU.
A DIRETORIA

ATIVO

2007
2006

reclassificado

CIRCULANTE

Disponível

6.712
4.568

Aplicações financeiras (nota explicativa nº 4) 146.591
116.582

Prestações a receber (nota explicativa nº 5) 635.905
558.937

Impostos a recuperar (nota explicativa nº 6) 16.201
25.577

Depósitos e cauções

31.631
20.292

Adiantamentos diversos

4.691
4.620

FCVS a receber

2.134
2.103

Outros créditos

2.726
2.909

Total do ativo circulante

846.591
735.588

NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Devedores por vendas compromissadas

(nota explicativa nº 7)

4.948.190 4.969.477

Terrenos (nota explicativa nº 8)

365.634
339.972

Projetos em fase de desenvolvimento

(nota explicativa nº 9)

1.043.987
799.679

Imóveis a comercializar

(nota explicativa nº 10)

655.571
622.289

Desapropriações em andamento

28.509
10.734

FCVS a receber e outros

(nota explicativa nº 11)

271.828
239.343

7.313.719 6.981.494

PERMANENTE

Investimentos

269
269

Imobilizado (nota explicativa nº 12)
5.799

5.808

6.068
6.077

Total do ativo não circulante

7.319.787 6.987.571

TOTAL DO ATIVO

8.166.378 7.723.159

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006

(Em milhares de reais)

PASSIVO

2007
2006

CIRCULANTE

Fornecedores e prestadores de serviços

(nota explicativa nº 13)

76.589
85.005

Obrigações com pessoal e encargos

5.144
4.933

Seguros a pagar

3.551
5.301

Prestações de empréstimos a pagar

(nota explicativa nº 15)

38.896
35.423

Provisão para férias e encargos

8.141
8.116

Outras exigibilidades

21.463
19.259

Total do passivo circulante

153.784 158.037

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Empréstimos e financiamentos

(nota explicativa nº 15)

211.305 232.756

Provisão para contingências

(nota explicativa nº 14)

656.742 573.812

Provisão para desapropriações

28.509
10.734

Outras exigibilidades (nota explicativa nº 16)
99.663

85.298

996.219 902.600

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

Receitas diferidas

2.791.505 2.804.561

Custos diferidos

(2.230.846) (2.234.372)

560.659 570.189

Total do passivo não circulante

1.556.878 1.472.789

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social

 7.627.029 7.071.921

Reserva de capital

16.599
16.599

Prejuízos acumulados

(1.717.814) (1.551.295)

RECURSOS PARA FUTURO

AUMENTO DE CAPITAL

529.902 555.108

6.455.716 6.092.333

TOTAL DO PASSIVO

8.166.378 7.723.159

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2007
2006

RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
444.090 472.250

Receitas financeiras

244.486 256.834

Receitas de produção e comercialização
31.652 29.098

Gestão de créditos

16.284
5.593

Variações monetárias ativas

151.668 180.725

DESPESAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS (422.292) (643.729)

Despesas financeiras

(8.183) (8.495)

Despesas com Bônus

(172.993) (170.168)

Despesas de produção e comercialização
(191.115) (387.558)

Gestão de créditos

 (1.747) (8.062)

Variações monetárias passivas

(48.254) (69.446)

RESULTADO BRUTO

21.798 (171.479)

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
(191.127) (167.301)

Despesas com pessoal

(72.592) (71.807)

Encargos sociais

(72.281) (45.906)

Serviços de terceiros

(38.281) (40.142)

Materiais

(1.617)  (2.332)

Encargos diversos

(3.555)  (4.267)

Despesas tributárias

 (2.801) (2.847)

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
(169.329) (338.780)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

2.810
3.914

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(166.519) (334.866)

Prejuízo por ação em R$

(0,022) (0,047)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006

(Em milhares de reais, exceto lucro por ações)

As notas explicativas são parte integrante das

demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006

(Em milhares de reais)

Reservas de capital

Total do Recursos para

Capital Doações e
Prejuízos patrimônio futuro aumento

social subvenções acumulados
líquido

de capital
Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005
6.476.339

16.599 (1.216.429) 5.276.509
595.582 5.872.091

Recursos para aumento de capital

555.108
555.108

Aumento de capital – AGO de 24/04/2006
595.582

595.582
(595.582)

-

Prejuízo do exercício

(334.866)
(334.866)

(334.866)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
7.071.921

16.599   (1.551.295) 5.537.225
555.108 6.092.333

Recursos para aumento de capital

529.902
529.902

Aumento de capital – AGO de 23/04/2007
555.108

555.108
(555.108)

-

Prejuízo do exercício

(166.519)
(166.519)

(166.519)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
7.627.029

16.599 (1.717.814) 5.925.814
529.902 6.455.716

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2007
2006

ORIGENS DOS RECURSOS

 865.445 1.031.637

DOS ACIONISTAS

 529.902  555.108

Recursos para futuro aumento de capital
 529.902  555.108

RECURSOS DE TERCEIROS ORIGINÁRIOS DE:  335.543  476.529

AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:
66.500  203.781

Aumento do exigível a longo prazo

66.500  203.781

DIMINUIÇÃO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:  269.043  272.748

Baixas e transferências do realizável a

longo prazo para o circulante

 269.043 272.748

APLICAÇÕES DOS RECURSOS

750.189 1.082.496

Prejuízo do exercício

166.519 334.866

ITENS QUE NÃO AFETAM O

CAPITAL CIRCULANTE

67.223 9.542

Depreciação

(1.359) (1.807)

Encargos financeiros a longo prazo ativos
113.239 130.094

Encargos financeiros a longo prazo passivos
(61.109) (41.426)

Variações no realizável a longo prazo

6.922 (22.250)

Variações no resultado de exercícios futuros
9.530 (55.069)

AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:  482.459  699.255

Ingressos de projetos em fase de desenvolvimento 402.332 558.770

Terrenos e desapropriações em andamento
50.025 22.489

Transferência de recebíveis de curto p/ longo prazo 11.227 103.114

Adições no ativo permanente

1.351
155

Demais variações no realizável a longo prazo
17.524 14.727

DIMINUIÇÃO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:
33.988 38.833

Transferência do exigível a longo prazo

para o circu lante

33.988 38.833

AUMENTO (REDUÇÃO) DO

CAPITAL CIRCULANTE

115.256 (50.859)

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

Ativo circulante

No fim do exercício

846.591 735.588

No início do exercício

735.588 764.032

111.003 (28.444)

Passivo circulante

No fim do exercício

153.784 158.037

No início do exercício

158.037 135.622

(4.253) 22.415

AUMENTO (RED.) DO CAPITAL CIRCULANTE
115.256 (50.859)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006

(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante

das demonstrações contábeis.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de

São Paulo - CDHU, tem como atividade preponderante realizar empre-

endimentos e administrar a construção e venda de conjuntos habitacionais

para a população de baixa renda em vários municípios do Estado de São

Paulo, através de recursos provenientes do seu acionista majoritário,

Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por meio de aportes de capital

ou através de financiamentos bancários.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresen-

tadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil,

conjugada com as normas expedidas pela Caixa Econômica Federal -

CEF e com o Plano de Contas das Companhias de Habitação Popular,

tendo em vista que a CDHU é agente do Sistema Financeiro da Habita-

ção – SFH.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. Aplicações financeiras

As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido dos ren-

dimentos auferidos até a data do balanço.

3.2. Prestações a receber

Representam as prestações emitidas contra os mutuários e a provisão

dos saldos devedores no curto prazo.

3.3. Devedores por vendas compromissadas

Correspondem a valores financiados aos mutuários diminuídos dos

subsídios concedidos. A atualização do saldo devedor é realizada em

conformidade com os dispositivos legais vigentes, utilizando-se os índi-

derneta de poupança (nota 7).

3.6. Imóveis a comercializar

Representam as unidades habitacionais concluídas, sendo registrado pelos

custos transferidos da conta de projetos em fase de desenvolvimento e

acrescidos da correção monetária até 31 de dezembro de 1995.

3.7. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição e corrigido monetariamente até 31 de

dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear, de

acordo com as taxas anuais permitidas pela legislação vigente.

3.8. Empréstimos

Estão demonstrados pelos valores liberados à Companhia, corrigidos

monetariamente e acrescidos dos juros incorridos até a data do balanço.

3.9. Provisão para desapropriações

Constituída em função de uma estimativa de desembolsos para paga-

mento de áreas desapropriadas a seu favor. A contrapartida está registra-

da na conta desapropriações em andamento, no realizável a longo prazo.

3.10. Provisão para contingências

Constituída de acordo com as probabilidades de perda, informada pelos

assessores jurídicos da Companhia, para os processos cíveis e trabalhis-

tas em andamento.

3.11. Recursos para futuro aumento de capital

Representados pelos recursos dos acionistas para futuro aumento de

capital demonstrados pelos valores originais recebidos em dinheiro.

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2007 2006

Caixa Econômica Federal

98.317 82.163

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
8.595 3.175

Banco Nossa Caixa

39.679 31.244

146.591 116.582

li ões em fundos de investimento finan-

S retaria da

5. PRESTAÇÕES A RECEBER 2007 2006

Prestações a vencer

29.781 27.149

Prestações vencidas

398.006 338.444

Projeção no curto prazo

208.118 193.344

635.905 558.937

istra as parcelas emitidas contra os mutuários, bem como

alizadas pelos mutuários nos

Este balanço foi publicado originalmente no Diário Ofi
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I. MENSAGEM AOS ACIONISTASSenhores Acionistas,
A Administração da CESP - Companhia Energética de São Paulo, em cumprimento às

disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da

Administração e as correspondentes Demonstrações Financeiras, com os pareceres

dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal referentes ao exercício social

encerrado em 31 de dezembro de 2007.O ano de 2007 caracterizou-se como o ano da consolidação do equilíbrio econômico-

financeiro da CESP. Após o processo de Oferta Pública de Ações, ocorrido em julho de

2006, que resultou em aumento do capital social da Companhia em R$ 3,2 bilhões e

redução do endividamento líquido em igual montante, a Administração deu andamento

às operações de crédito para captação de recursos complementares, necessários ao

equacionamento definitivo do fluxo de caixa da Companhia.Assim, em janeiro de 2007, a CESP emitiu, em Reais, pela primeira vez no mercado

financeiro internacional, sua 8ª série de Notas de Médio Prazo, indexada ao Índice de

Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, com prazo de 8 anos e vencimento único em

janeiro de 2015, no montante de R$ 750 milhões, equivalentes, à época, a US$ 350

milhões de dólares norte-americanos. Esta captação foi integralmente utilizada na

quitação de dívidas contratadas a taxas mais elevadas e prazos menores de

vencimento, entre elas parte das Notas de Médio Prazo das séries 1 e 2 (a taxas de 13%

a.a.) e quitação das Notas da série 6 (a taxas de 14%) através do exercício da opção de

compra.

Em junho de 2007 a CESP concretizou o lançamento, no mercado nacional, do seu

quarto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC IV, no valor de R$ 1,25

bilhão, prazo total de 10 anos e carência de 5 anos. Esta captação permitiu alongar o

perfil do vencimento da dívida total, quitar compromissos existentes e equacionar o

fluxo de caixa da Companhia de 2007 em diante.O endividamento em moeda estrangeira foi sensivelmente reduzido, passando de 55%

em dezembro de 2006 para 36% em dezembro de 2007. O endividamento líquido,

assim considerado o Passivo de Curto e Longo Prazo deduzido do Ativo de Curto e

Longo Prazo, foi reduzido em 4,6% (R$ 342 milhões), reduzindo a relação

endividamento líquido/EBITDA de 5,1 vezes em dezembro de 2006 para 4,7 vezes em

dezembro de 2007.
A produção de energia elétrica permaneceu acima dos valores nominais, tendo a CESP

gerado 20% acima da sua energia assegurada, demonstrando a qualidade técnica dos

seus ativos e a alta disponibilidade do parque gerador da Companhia. Por sua vez,

o mercado de energia demonstrou aquecimento do lado da demanda, tendo a CESP

comercializado, em contratos, 98,4% da sua energia disponível para comercialização e

liquidado o restante na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
Este conjunto propiciou um Lucro Operacional Bruto de R$ 1,38 bilhão, Resultado do

Serviço de R$ 1,02 bilhão, Lucro antes dos Impostos de R$ 452 milhões e Lucro Líquido

de R$ 179 milhões no exercício.
Finalmente, em dezembro, a CESP retornou ao ISE - Índice de Sustentabilidade

Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo, reconhecida entre as empresas que

comprovadamente tem compromissos com sua responsabilidade social.
II. O SETOR ELÉTRICOO ano de 2007, para o Setor Elétrico, foi marcado por significativos acontecimentos.

O lançamento do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, prevendo a aplicação

de R$ 274,8 bilhões no setor energético até o ano de 2010, a reestruturação da área

ambiental sob responsabilidade federal e o leilão da hidrelétrica de Santo Antônio,

fechado ao surpreendente preço de R$ 78,87 por MWh, mostrou ao mercado que é

perfeitamente viável a parceria entre agentes privados e públicos em empreendimentos

hidrelétricos, fonte de energia limpa e renovável, na região Amazônica.
No entanto, como a redução da oferta de energia produzida pelas usinas termelétricas

devido às dificuldades no fornecimento de gás, levou a Agência Nacional de Energia

Elétrica - ANEEL a autorizar o estabelecimento de um Termo de Compromisso com a

Petrobrás para o fornecimento de gás às usinas térmicas do SIN - Sistema Interligado

Nacional, segundo um cronograma de fornecimento que atendeu a produção de 2.540,2

MW médios no primeiro semestre de 2007 e que atingirá o montante de 6.737,7 MW

médios até o segundo semestre de 2011. Além disso, a restrição no fornecimento desse

insumo também frustrou a participação de termelétricas a gás no leilão A-3 e permitiu a

entrada de usinas movidas a combustíveis mais caros.Uma grande notícia foi o impulso à co-geração, energia limpa e renovável com base no

bagaço de cana, que certamente nos auxiliará na mitigação dos riscos devidos à

incerteza do gás.

III. A CESP E SEU MERCADO EM 2007A CESP possui um parque gerador exclusivamente hidráulico, formado por seis usinas

hidrelétricas: Ilha Solteira (3.444 MW), Engenheiro Souza Dias (Jupiá - 1.551,2 MW),

Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera - 1.540 MW), Três Irmãos (807,50 MW),

Paraibuna (85 MW) e Jaguari (27,6 MW), num total de 7.455,3 MW de capacidade

instalada e 3.916 MW médios de energia assegurada, mas que produziu 4.703 MW

médios de energia em suas usinas em 2007, tornando-se a quarta geradora do país em

potência instalada e a terceira em produção de energia elétrica.

Localização das Usinas HidrelétricasAdaptada às alterações na estrutura regulatória, introduzidas pelo Plano de

Reestruturação do Setor Elétrico (RE-SEB) e pelo Novo Modelo, a CESP se tornou uma

Empresa competitiva e preparada para atuar nos Ambientes de Contratações Livre e

Regulado. Para diversificar seu portfólio de clientes, a Empresa ampliou sua

participação no Mercado Livre e passou a atender os consumidores livres e as

comercializadoras.

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
A produção de energia elétrica das usinas da CESP é programada e executada de

acordo com os Procedimentos de Rede e sob a coordenação do Operador Nacional do

Sistema Elétrico - ONS, garantindo-se a preservação de seus ativos e o cumprimento

de suas obrigações sociais e ambientais.Sua produção em 2007 correspondeu a 60% da energia elétrica produzida no Estado de

São Paulo e a 10% de toda energia elétrica produzida no Brasil.
PARQUE GERADORNúmero de Capacidade Início Prazo

Usinas Unidades Instalada de de
Geradoras em MW Operação Concessão

Ilha Solteira 20 3.444 Julho/1973 2015
Três Irmãos 5

808 Novembro/1993 2011
Jupiá

14 1.551 Abril/1969 2015
Porto

Primavera 14 1.540 Janeiro/1999 2008
Paraibuna

2
85 Abril/1978 2021

Jaguari
2

28 Maio/1972 2020
Total

57 7.456

ENERGIA PRODUZIDA E ASSEGURADA - 2001 A 2007

ENERGIA ASSEGURADA POR USINA - 2007

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO - 2001 a 2007

PRODUÇÃO POR USINA (GWh) - 2001 a 2007
Usinas/Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ilha Solteira 11.391 14.203 16.172 15.808 16.712 18.969 18.651
Três Irmãos 1.178 2.921 2.512 2.053 2.024 2.597 2.342
Jupiá

7.185 8.433 8.948 8.801 9.122 10.057 9.611
Porto Primavera 6.174 8.585 9.057 9.445 9.671 10.736 10.083
Paraibuna 362 270 265 198 272 408 409
Jaguari

94 92 55 35 99 128 107
Total 26.383 34.504 37.009 36.340 37.899 42.896 41.203

ARMAZENAMENTO NOS RESERVATÓRIOS
Percentual de Volume Útil

Usina

31/12/2006 31/12/2007

Ilha Solteira

59%
61%

Três Irmãos

60%
62%

Jaguari

73%
85%

Paraibuna

66%
75%

O nível de armazenamento de água nos reservatórios da CESP,
assim como das demais geradoras do país é coordenado pelo ONS.

COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIAEm 2007, a energia assegurada foi comercializada nos seguintes ambientes:

i) Ambiente de Contratação Regulado - ACR, por meio dos Contratos de Compra de

Energia no Ambiente Regulado - CCEAR’s com as distribuidoras e dos contratos de

venda às pequenas distribuidoras com carga menor que 500 GWh/ano; ii) Ambiente de

Contratação Livre - ACL, através dos contratos de venda de energia elétrica de longo,

médio e curto prazos (ex-post), negociados com as comercializadoras e consumidores

livres e; (iii) as diferenças entre a energia produzida, energia assegurada e a energia

contratada, foram contabilizadas e liquidadas pela Câmara de Comercialização de

Energia - CCEE.
• Ambiente de Contratação Regulada - ACRA parcela de energia destinada ao ACR, com o início de vigência dos CCEAR’s para o

produto 2007 adicionou 20 MW médios aos 1.978 MW médios vigentes desde janeiro

2007, considerando os CCEAR’s originais.A legislação faculta às distribuidoras a redução dos CCEAR’s em decorrência da saída

de consumidores livres, por variação de mercado e contratos assinados antes da

implementação do Novo Modelo, conforme o disposto na Lei nº 10.848/04 e no Decreto

5.163/04. Estas reduções são precedidas do processamento do Mecanismo de

Compensação de Sobras e Déficits - MCSD pela CCEE. Foram processadas, desde o

início dos CCEAR’s até o final do ano de 2007, 563 cessões, acumulando uma redução

nesse período de 109 MW médios.A CESP obteve entre 2004 e 2007 os seguintes resultados nos leilões de energia,

regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, e realizados por

intermédio da CCEE no ACR:

Energia Período
Eventos

Comercializada do Contrato Preços

1º Leilão de Energia de 800 MW médios 2005 a 2012 R$ 62,10/MWh

Empreendimentos Existentes 1.178 MW médios 2006 a 2013 R$ 68,37/MWh

(07/12/2004)
20 MW médios 2007 a 2014 R$ 77,70/MWh

2º Leilão de Energia deEmpreendimentos Existentes(02/04/2005)
170 MW médios 2008 a 2015 R$ 83,50/MWh

4º Leilão de Energia deEmpreendimentos Existentes(11/10/2005)
120 MW médios 2009 a 2016 R$ 93,43/MWh

1º Leilão de Energia deNovos Empreendimentos(16/12/2005)
148 MW médios 2010 a 2039 R$ 116,00/MWh

2º Leilão de Energia deNovos Empreendimentos(29/06/2006)
82 MW médios 2009 a 2038 R$ 124,97/MWh

• Ambiente de Contratação Livre - ACLNesse segmento de mercado em 2007, a parcela de energia referente aos contratos de

médio e longo prazos correspondeu a 1.687,66 MW médios e a de curto prazo foi de

47,80 MW médios.
• Resultados da Comercialização de EnergiaEm 2007, a CESP comercializou 3.766,62 MW médios em contratos, o que representou

98,43% da energia disponível para a comercialização (3.826,69 MW médios). Liquidou

o equivalente a 231,25 MW médios de energia no mercado “SPOT” ao Preço de

Liquidação das Diferenças - PLD e ainda forneceu 583,24 MW médios de energia ao

Mecanismo de Realocação de Energia - MRE ao preço da Tarifa de Energia de

Otimização - TEO, mantendo uma posição superavitária durante todo o ano de 2007.
ENERGIA COMERCIALIZADA, ENERGIA ASSEGURADA E ENERGIA

ASSEGURADA APÓS A ALOCAÇÃO DO MRE (ANO 2007)

FATURAMENTOO resultado comercial da CESP em 2007, totalizou R$ 2.625 milhões, sendo R$ 1.227

milhões em contratos bilaterais, R$ 1.193 milhões em receita proveniente dos Leilões

de Energia CCEAR’s e outros R$ 114 milhões de receita proveniente da CCEE -

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
RESULTADO COMERCIAL EM 2007FATURAMENTO

PAGAMENTOS

• No Ambiente de Contratação Regulada - ACR Obteve as Seguintes Receitas:

Foram faturados R$ 1.283 milhões, divididos em R$ 1.193 milhões em energia

contratada através dos CCEAR’s com 35 distribuidoras e cerca de R$ 90 milhões em

energia contratada com 4 pequenas distribuidoras com carga inferior a 500 GWh/ano.

• Receitas Obtidas no Ambiente de Contratação Livre - ACL:
Neste ambiente o faturamento total correspondeu a R$ 1.228 milhões em energia

contratada nos contratos bilaterais de longo e curto prazos, sendo R$ 1.213 milhões em

contratos bilaterais de longo prazo e R$ 15 milhões em contratos bilaterais de curto

prazo. O número de clientes atendidos nesse segmento de mercado totalizou 56

clientes entre consumidores livres e comercializadoras.• Resultados Obtidos com a Energia Comercializada na CCEE:
A receita obtida pela Companhia na CCEE totalizou cerca de R$ 114 milhões, composta

por receitas provenientes do mercado “SPOT” e do MRE.IV. SISTEMA ELÉTRICO DA CESP
A CESP tem garantido o atendimento dos seus compromissos comerciais, conciliado

às exigências regulatórias de Disponibilidade (Resolução ANEEL nº 688/2003)

e Sistêmicas (necessidades de geração para atender a demanda sistêmica) dentro de

princípios de economicidade.A comprovação do desempenho satisfatório da manutenção é feita através de

indicadores de disponibilidade (conceito de produtividade) e de taxa de falhas (conceito

de confiabilidade), que sinalizam claramente a correta atuação, quando atingidas as

Metas estabelecidas para cada indicador.A exceção dos indicadores relativos ao MRA - Mecanismo de Redução de Energia

Assegurada, as metas de desempenho para estes indicadores são estipuladas

anualmente com base em históricos de ocorrências de desligamentos, cujo objetivo final

é o de constituírem-se em um desafio às equipes de manutenção para a busca da

excelência na geração de energia elétrica, em consonância com os objetivos da

empresa.
É sensível a melhoria nos índices nestes últimos anos. Os gráficos a seguir ilustram as

taxas de falhas e disponibilidade verificadas entre 2003 e 2007, com suas respectivas

metas:

TAXA DE FALHAS(falhas por unidade ano de operação)

Índice de taxas de falhas por unidade ano de operação (f/u. a.o. a partir de 2003)DISPONIBILIDADE (%)

Índice de Disponibilidade (%) a partir de 2003
A Taxa de Falhas verificada em 2007, de 0,95 f/u. a.o., atendeu plenamente a meta

estabelecida pela Empresa, de 1,00 f/u.a.o., indicando que as implementações

realizadas continuamente no sentido de agregar confiabilidade à operação das

unidades geradoras vêm apresentando resultados satisfatórios.
A disponibilidade verificada em 2007, de 94,89%, também atendeu plenamente a meta

estabelecida (93,01%), indicando que o planejamento da manutenção, focado na

maximização dos resultados da Empresa, está sendo eficaz.
MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS USINAS
Foram executados programas de manutenção, tanto preventiva, corretiva, como

contratual nas seguintes usinas:• UHE Ilha Solteira: manutenção das unidades geradoras nºs 04, 09, 10 e 14;
• UHE Três Irmãos: manutenção das unidades geradoras nºs 01, 04 e 05;
• UHE Jupiá: manutenção das unidades geradoras nºs 04, 05, 08, 12, 13 e 14;
• Agregando maior confiabilidade no processo de geração de energia, foi concluída a

substituição dos transformadores de corrente 440 kV das unidades. Além disso,

prosseguem a reforma geral e atualização tecnológica dos dois grupos geradores

auxiliares, a implantação da automação e monitoramento completa dos grupos

auxiliares e o plano de reforma e/ou aquisição de todos os transformadores da Usina,

com a reforma de mais quatro transformadores elevadores de tensão;
• UHE Porto Primavera: Manutenção das unidades geradoras nºs 02, 03, 05 e 12.

Além disso, foi concluído o sistema automático de tratamento da água do sistema de

resfriamento da Usina, para controle do mexilhão dourado, com ganhos diretos nas

disponibilidades das unidades geradoras e nos custos de manutenção.
OUTRAS OBRAS COMPLEMENTARESUHE Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera) - Usina e Eclusa
- Execução da proteção das encostas na Fazenda Lagoa Preta, margem direita,

jusante da Usina;
- Conclusão do comissionamento do sistema de ar condicionado do Edifício de

comando;
- Em andamento o comissionamento do sistema de ventilação e exaustão da Usina e

da Eclusa;
- Reforma do sistema de ar condicionado da sala de operação da usina;
- Conclusão da instalação do sistema de vigilância eletrônica (monitoramento,

vigilância e evacuação de emergência) da Usina e da Eclusa, com o

comissionamento em andamento;- Em execução a modernização de novo sistema digital de supervisão e controle

(SDSC), abrangendo a Subestação, a Casa de Força, Vertedouros e Linha de

Transmissão; já foram transferidas para o novo sistema duas máquinas e as duas

linhas que interligam a UHE Engº. Sérgio Motta com a Subestação Nova Porto

Primavera. Término previsto para 2009;- Realização de ensaio de rendimento em uma unidade geradora.
ESTUDOS E PROJETOS
Foram desenvolvidos diversos projetos para as obras, com destaque para:
• UHE Engº. Sérgio Motta (Porto Primavera);- Usina/Casa de Força;
- Projetos elétricos complementares no sistema de serviços auxiliares.-

Reservatório;
- Desenvolvimento da Revisão do Projeto Executivo da Área de Lazer em Santa Rita

do Pardo, MS;
- Elaboração da Complementação/Revisão do Projeto Executivo do Posto Fiscal de

Bataguaçu, MS;
- Gerenciamento técnico dos seguintes Projetos Executivos:- Rodovia BR-158/SP - trecho divisa MS/SP - Panorama (acessos da Ponte

Paulicéia-Brasilândia);
- Anel Viário (Perimetral) de Presidente Epitácio, SP;- Reforço do Sistema de Valas de Infiltração de Esgoto do Posto Fiscal de

Bataguaçu, MS.
• Reservatório da UHE Engº. Souza Dias (Jupiá):- Desenvolvimento dos Projetos Executivos de Recuperação das Áreas de

Empréstimo do Posto Fiscal, Área da Cargil e Cascalheira, abordando Arquitetura,

Estruturas, Elétrica e Hidráulica.• Reservatório de Aproveitamento Múltiplo Três Irmãos:- Elaboração do Projeto Executivo da Travessia sobre o Córrego Onixo, na Fazenda

Santa Paula, Lavínia, SP.
• Estudos do Potencial Hidrelétrico Remanescente do Estado de São Paulo.
EDIFÍCIOS SEDE I e SEDE IIAs obras de reforma e reconstrução dos edifícios sinistrados em 1987, iniciadas em

março de 2001, tiveram continuidade encontrando-se na seguinte situação:
• estruturas de concreto - concluídas;• 3º, 4º e 5º subsolos de garagem - concluídos;• impermeabilizações e drenagens pluviais da cobertura (19º andar Sede I), corredores

laterais no Piso Paulista - concluídos;• calçada e acesso à Avenida Paulista - concluídos;• entrada de energia definitiva (transformadores/cabine de barramento/quadro geral de

baixa tensão) - concluída;
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umento do índice de coleta para 84% da população urbana da RMSP;

umento do índice de tratamento para 70% do total de esgoto coletado na RMSP;

Ampliação da capacidade de tratamento dos esgotos em 5,5 m³/s;

Redução da carga poluidora no manancial da Billings;
Programa Onda Limpa - 
m

atendimento por coleta de esgotos e para 100% o tratamento dos esgotos coletados. Dentre os

despoluição dos rios e canais; recuperação da balneabilidade das praias; incremento do turismo;

aumento da renda; e geração de empregos.
Operação Natureza: Programa Córrego Limpo - 

Programas de Inovação TecnológicaTecnologia da Informação - 

Audiências de Inovação - 
operacionais e técnicos de saneamento, permitindo redução de custos e melhor prestação de

Comunicação

e responsabilidade.

Responsabilidade Social

Alimentado por uma rede de 1.500 colaboradores representando todas as diretorias, o sistema

São Paulo.

metas e ações de melhoria.

Indicadores Operacionais

Plano de Investimentos 2007-2010Pa

Investimentos (R$ milhões)
2007

2008
2009

2010
Total

Investimentos Realizados

Obs

Investimento por Região(R$ milhões)

Região

Água
Esgoto

Total

Sistemas RegionaisTotal

416,0
505,1

921,1
Ligações de Água e Esgoto Executadas e População BeneficiadaSistemas

RMSP
Regionais Total

1

108,4
65,3

173,7

População atendida
460

170
630

Esgoto
1

86,5
65,0

151,5

População atendida

Região Metropolitana de São Paulo - RMSP

sistemas de produção interligados pelo sistema adutor metropolitano, além de sistemas isolados. Em

inte

Sistemas Regionais

demais municípios são atendidos por sistemas isolados.

Para 

Programas e Projetos Estruturantes

Parceria Público Privada (PPP) Alto Tietê - 

Programa Permanente de Redução de Perdas - 

InvestimentosR$ milhões

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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618457

1.180
1.074
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Transparência na gestão 
fi nanceira das empresas e 
democratização das informações

Tudo o que você quiser saber sobre 
os balanços das empresas, você encontra 
gratuitamente no site.
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