
Balanço Patrimonial – 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro 2016 – (Em milhares de reais) Demonstração do Resultado 
31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro 2016 

(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

Demonstração de Fluxo de Caixa – Método Indireto – 31 de 
dezembro de 2017 e 31 de dezembro 2016 – (Em milhares de reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO -  Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Invest Capitalização S.A., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), incluindo as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), acompa-
nhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer dos Atuários Independentes. Mercado de Capitalização: No exercício de 2017, a Invest Capitalização S.A., deu continuidade a sua 
política de melhorias em seus processos de gestão e de tecnologia com foco em seus objetivos futuros, buscando agilidade e qualidade na gestão de seus produtos, bem como realizando ações em prol do atendimento às necessidades 
dos clientes e da demanda do mercado. Desempenho Econômico – Financeiro: Seguindo a linha de superação a Invest Capitalização S.A., apresentou um lucro líquido de R$ 12.277 (Doze milhões, duzentos e setenta e sete mil) 
no exercício, apresentando um crescimento de 39,16% em relação ao ano anterior, resultado que é fruto da reestruturação feita na empresa nos últimos anos. O desempenho ao longo do ano contribuiu para um patrimônio líquido de 
R$ 23.618 (Vinte e três milhões, seiscentos e dezoito mil), quando as arrecadações com títulos de capitalização foram de R$ 585.022 (Quinhentos e oitenta e cinco milhões, e vinte e dois mil) e as reservas técnicas fecharam no ano o 
valor de R$ 81.844 (Oitenta e um milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil). A estratégia para os próximos anos é continuar aproveitando as oportunidades existentes, intensificando ações necessárias em decorrência do processo de 
crescimento e consolidação da empresa, visando um posicionamento mais relevante entre as principais empresas do Mercado de Capitalização. Controles Internos: A Sociedade, visando o atendimento à Circular SUSEP n° 249/04, al-
terada pela Circular SUSEP n° 363/08, mantem contrato de Auditoria Interna com a Carraro e Associados Auditores Independentes, no intuito de aferir a manutenção de seus procedimentos de controles internos. Todos os procedimentos 
necessários ao pleno atendimento à Circular SUSEP n° 517/15, alterada pela Circular SUSEP n° 521/15, foram observados, estando a Sociedade resguardada por um Sistema de Controles Internos em funcionamento, disponibilizado, 
via Intranet, para todos os colaboradores, contendo manuais, organogramas e fluxogramas que permeiam os processos e a estrutura da Sociedade, atendendo às determinações previstas neste normativo. A Estrutura de Gestão de 
Riscos Mencionada nos artigos 108-A a 108-Q da Circular SUSEP n° 521/15, está implantada, conforme o prazo definido pela circular para dezembro de 2017 e terá sua eficiência e eficácia verificada durante o exercício de 2018. O 
Sistema de Controles Internos da empresa, voltado para a mitigação de riscos, visa à eficiência de suas operações, a geração de relatórios financeiros e a observância às normas internas e externas, sendo o mesmo mantido em contínuo 
aprimoramento e considerado adequado ao porte e complexidade dos negócios. Prevenção à  Lavagem de  Dinheiro: O grupo Segurador Investprev, formado pelas coligadas: Investprev Seguros e Previdência, Investprev Seguradora 
e Invest Capitalização, promove periodicamente a atualização de todos os níveis de colaboradores, em todas suas empresas, visando capacitá-los, de acordo com as determinações da Lei 9.613 de 1998, alterada pela Lei nº 12.683 de 
2012 e Circular SUSEP 445/12. Esta atualização insere as rotinas operacionais e faz parte integrante do Sistema de Controles Internos do grupo. Capital Mínimo – Resolução CNSP n° 321/2015, (alterada pela Resolução CNSP nº 
360/17): O Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, em 17 de julho de 2015 editou a Resolução CNSP n° 321, alterada pela Resolução CNSP nº 360/17, que dispõe sobre provisões técnicas, ativos redutores da necessidade 
de cobertura das provisões técnicas, capital de risco baseado nos riscos de subscrição, de crédito, operacional e de mercado, patrimônio líquido ajustado, capital mínimo requerido, plano de regularização de solvência, limites de 
retenção, critérios para a realização de investimentos, normas contábeis, auditoria contábil e auditoria atuarial independente e Comitê de Auditoria referente a seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de 

ATIVO  Nota  31/12/17 31/12/16
 CIRCULANTE  99.590 31.360
 DISPONÍVEL  2.903 12.802
 Caixa e Bancos 3a 2.903 12.802
 APLICAÇÕES 5 81.842 18.424
 CRÉDITO DAS OPERAÇÕES  14.797 -
 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 3i 14 98
 Títulos e Créditos a Receber  - 5
 Créditos Tributários e Previdenciários  2 89
 Outros Créditos  12 4
 DESPESAS ANTECIPADAS  34 36
 ATIVO NÃO CIRCULANTE  13.625 58.119
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  13.609 58.105
 Aplicações 5 13.440 57.985
 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 3j 169 120
 Títulos e Créditos a Receber  77 77
 Depósitos Judiciais e Fiscais  92 43
 IMOBILIZADO 3c 16 14
 Bens Móveis  16 14
 TOTAL DO ATIVO  113.215 89.479

PASSIVO  Nota  31/12/17 31/12/16
 CIRCULANTE  89.478 75.270
 CONTAS A PAGAR  7.481 11.109
 Obrigações a Pagar 6a 4.819 8.297
 Impostos e Encargos Sociais a Recolher 6b 989 1.789
 Encargos Trabalhistas 6c 107 88
 Impostos e Contribuições 6d 1.566 935
 DEPÓSITOS DE TERCEIROS 7 153 153
 PROV. TÉCNICAS - CAPITALIZAÇÃO 8 81.844 64.008
 Provisão para Resgate  59.148 52.014
 Provisão para Sorteio  18.745 10.857
 Provisão Administrativa  972 1.048
 Provisão p/Complementação de Sorteio  2.979 89
 PASSIVO NÃO CIRCULANTE  119 32
 OUTROS DÉBITOS  119 32
 Obrigações Fiscais  119 -
 Provisões Judiciais  - 32
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  23.618 14.177
 Capital Social 9a 11.300 11.300
 Reservas de Lucros 9b 12.318 2.957
 Ajustes de Avaliação Patrimonial 9c - (80)
 TOTAL DO PASSIVO  113.215 89.479

   Nota  31/12/17 31/12/16
Receita Líq. c/Tít. de Capitalização  292.365 399.711
Arrecadação c/Títulos de Capitalização  585.022 608.041
Variação da Provisão para Resgate  (292.657) (208.329)
Variação das Provisões Técnicas  (2.814) 49
Resultado com Sorteios  (258.125) (240.945)
Custo de Aquisição 12a (7.814) (133.529)
Outras Receitas e Desp. Operacionais 12b - (1.361)
Despesas Administrativas 12c (6.392) (5.374)
Despesas com Tributos 12d (1.904) (7.610)
Resultado Financeiro 12e 6.877 6.428
Resultado Operacional  22.193 17.370
Resultado antes dos Imp. e Participações  22.193 17.370
Imposto de Renda 13 (5.447) (4.703)
Contribuição Social 13 (4.469) (3.845)
Lucro Líquido do Período  12.277 8.822
(/) Quantidade de Ações  8.483.958 8.483.958
Lucro Líquido/Prejuízo por Ação  1,45 1,04
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro 2016 – (Em milhares de reais)

      Ajuste com Lucros
 Capital          Reservas de         Títulos e Valores Prejuízos
 Social Legal Lucros Mobiliários Acumulados Total 
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 11.300 411 724 (2) - 12.433
Títulos e Valores Mobiliários - - - (78) - (78)
Resultado Líquido do Período - - - - 8.822 8.822
Proposta para Destinação do Resultado - 441 1.381 - (8.822) (7.000)
Reserva Legal - 441 - - (441) -
Reservas Retenção de Lucros - - 1.381 - (1.381) -
Dividendos - - - - (7.000) (7.000)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 11.300 852 2.105 (80) - 14.177
Títulos e Valores Mobiliários - - - 80 - 80
Resultado Líquido do Período - - - - 12.277 12.277
Proposta para Destinação do Resultado - 614 8.747 - (12.277) (2.916)
Reserva Legal - 614 - - (614) -
Reservas Retenção de Lucros - - 8.747 - (8.747) -
Dividendos - - - - (2.916) (2.916)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 11.300 1.466 10.852 - - 23.618

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Resultados Abrangentes 
31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro 2016 

(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)
   31/12/17 31/12/16
a) Lucro líquido 12.277 8.822
b) Outros resultados abrangentes - -
c) Efeitos trib. sobre os result. abrangentes (40%) - -
d) Variação líquida no valor justo de ativos  
     financeiros disponíveis para venda (b - c) - (80)
Resultado abrang. do exerc., líq. dos impostos 12.277 8.742
Resultado abrang. do exerc. atribuível aos:
Acionistas da empresa controladora 12.277 8.742
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

    31/12/17 31/12/16
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido do Período  12.277   8.822
Ajustes Para:
Depreciação/Amortização 5 4
Variação nas contas Patrimoniais:
Ativos financeiros (18.792) (38.347)
Créditos das Operações de Capitalização (14.797) 1.894
Créditos fiscais e previdenciários 87 2.761
Depósitos Judiciais e Fiscais (48) -
Despesas Antecipadas 1 (33)
Outros ativos (3) 126
Impostos e contribuições (801) (2.858)
Outras contas a pagar (3.477) 1.893
Depósitos de Terceiros - (2.451)
Provisões Técnicas - Capitalização 17.835 38.602
Provisões Judiciais - 32
Outros Passivos 737 37
Caixa Gerado (Consumido) pelas Operações   (6.976)  10.483
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamento pela compra de imobilizado (7) (3)
Caixa Líq. Gerado (Cons.) nas Ativ. de Invest.      (7)      (3)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Distribuição de Dividendos (2.916) (7.000)
Caixa Líq. Gerado (Cons.) nas Ativ. de Financ. (2.916) (7.000)
Aum./redução líq. de caixa e equiv. de caixa   (9.899)    3.479
Caixa e equiv. de caixa no início do período 12.802 9.323
Caixa e equiv. de caixa no final do período 2.903 12.802
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 31 de dezembro de 2017 – (Em milhares de reais)

Invest 
Capitalização S.A.

CNPJ 93.202.448/0001-79
NIRE 43 3 0005459 4

Continua »»»

1. Contexto Operacional: A Invest Capitalização S.A. (“Companhia”), empresa controlada pela Investprev Seguradora S.A., é uma so-
ciedade de capital fechado, com autonomia administrativa e financeira, e tem como objetivo social operar em produtos de capitalização 
em todo o território nacional. A Companhia está localizada na Av. Carlos Gomes, 222 - 10º andar, em Porto Alegre no Estado do Rio 
Grande do Sul – Brasil. A Companhia foi constituída em 28 de maio de 2003 e, a partir de 6 de maio de 2011 a Invest Capitalização S.A., 
solicitou junto à SUSEP a aprovação para iniciar as atividades. A Investprev Seguradora S.A. possui 99,99% do capital social da Compa-
nhia. Essas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 23 de fevereiro de 2018. 2. Elaboração e apresentação das 
demonstrações financeiras: a) Declaração de conformidade: Em 30 de julho de 2015, a SUSEP emitiu a Circular nº 517, alterada pelas 
Circulares nºs. 521/2015, 543/2016, 544/2016 e 561/2017, que dispõe sobre provisões técnicas; teste de adequação de passivos; ativos 
redutores; capital de risco de subscrição, crédito, operacional e mercado; constituição de banco de dados de perdas operacionais; plano 
de regularização de solvência; registro, custódia e movimentação de ativos, títulos e valores mobiliários garantidores das provisões técni-
cas; Formulário de Informações Periódicas - FIP/SUSEP; Normas Contábeis e auditoria contábil independente das seguradoras, entidades 
abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradores; Exame de certificação e educação profissional 
continuada do auditor contábil independente e sobre os Pronunciamentos Técnicos elaborados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. 
A Circular acima revogou a Circular nº 511/2015, produzindo efeitos a partir da data de publicação. Essas circulares homologam os pro-
nunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Sendo assim, as Demonstrações Financeiras foram 
elaboradas conforme os dispositivos da Circular SUSEP nº 517/15, e alterações posteriores 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, doravante “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Instituições autorizadas a funcionar pela SUSEP”. b) Base para 
mensuração: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o custo histórico, com exceção dos seguintes itens materiais 
do Balanço Patrimonial: i. Instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e ii. Provisões técnicas, mensura-
das de acordo com as determinações da SUSEP. c) Comparabilidade: As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas com in-
formações comparativas de períodos anteriores, conforme CPC 26 (R1) e instruções do órgão regulador. Para o balanço patrimonial e 
demais peças utilizaram-se informações constantes no período findo imediatamente precedente (31/12/2016). d) Continuidade: A admi-
nistração avaliou as operações da Companhia e concluiu que a mesma possui recursos suficientes para operar, estando aprovado o 
Plano de Negócios e as Notas Técnicas. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que 
possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade da Companhia em continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras 
foram preparadas com base nesse princípio. e) Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras estão sendo apresen-
tadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Capitalização e todas as informações estão expressas em milhares de reais, exceto 
quando indicado de outra forma. A Companhia não possui ativos e/ou passivos monetários, denominados em moeda estrangeira na data 
do fechamento do balanço. f) Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas 
homologadas pela SUSEP exige que a Administração registre determinados valores de ativos, passivos, receitas e despesas com base 
em estimativas, as quais são estabelecidas a partir de julgamentos e premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquidação 
das operações podem divergir dessas estimativas em função da subjetividade inerente ao processo de sua determinação, porém deve ser 
medido em bases confiáveis para que as demonstrações contábeis não sejam prejudicadas. Estimativas e premissas são verificadas 
periodicamente. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros afetados. Informações sobre áreas em que o uso de premissas e estimativas é significativo para as demons-
trações financeiras e nas quais, portanto, existe um risco significativo de ajuste material dentro do próximo período financeiro. 3. Resumo 
das principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras estão de-
monstradas a seguir: a) Caixa e equivalentes de caixa - Disponível: Inclui caixa, saldo positivo em conta movimento, aplicações financei-
ras resgatáveis cujo vencimento das operações seja igual ou inferior a 90 dias entre a data da aquisição e o vencimento e com risco 
muito pequeno de mudança de seu valor de mercado e que não afetam a vinculação com os ativos garantidores. b) Instrumentos Finan-
ceiros: Ativos Financeiros: - A Companhia classifica seus ativos financeiros nas seguintes categorias: • Valor justo por meio do resultado; 
• Mantidos até o vencimento; • Disponíveis para venda; e • Recebíveis. A classificação dentre as categorias é definida pela Administração 
no momento inicial e depende da estratégia pela qual o ativo foi adquirido. i. Ativos financeiros designados a valor justo por meio do re-
sultado: Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação e 
seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. A Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e 
venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos. Esses ativos são medidos pelo 
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. ii.Ativos financeiros mantidos até o 
vencimento: São classificados nessa categoria caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter esses ativos financeiros 
até o vencimento. Os investimentos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de qualquer perda por 
redução ao valor recuperável. iii. Ativos financeiros disponíveis para venda: Compreende os ativos financeiros não classificados em ne-
nhuma das categorias anteriores. Após o reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não sejam perdas 
por redução ao valor recuperável, são reconhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio líquido. 
Quando um investimento é baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado. iv.Recebíveis: 
Os recebíveis da Companhia compreendem os créditos das operações de capitalização e demais contas a receber. v. Determinação do 
valor justo: Os valores justos dos investimentos com cotação pública são registrados com base nos preços divulgados. Para os ativos fi-
nanceiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação, que incluem o 
uso de operações recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise 
de fluxos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo 
mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela administração da própria Companhia. vi. Redução ao valor recupe-
rável (ativo financeiro): Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu 
após o reconhecimento inicial do ativo financeiro. A evidência objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam 
valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor entrará em 
processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para o título. Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio 
significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. As 
perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do ativo correspondente. Quando um evento subsequente indica 
reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. A redução ao valor recuperável dos 
créditos das operações de capitalização é realizada para créditos vencidos a mais de 60 dias. Perdas de valor (redução ao valor recupe-
rável) nos ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidas pela reclassificação da perda cumulativa que foi reconhecida em 
outros resultados abrangentes no patrimônio líquido para o resultado. A perda cumulativa que é reclassificada de outros resultados 
abrangentes para o resultado é a diferença entre o custo de aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortização de principal, e o 
valor justo atual, decrescido de qualquer redução por perda de valor recuperável previamente reconhecida no resultado. Todavia, qualquer 
recuperação subsequente no valor justo de um ativo financeiro disponível para venda para o qual tenha sido registrada perda do valor 
recuperável, é reconhecida em outros resultados abrangentes. vii. Passivos financeiros: Compreendem, substancialmente, fornecedores, 
impostos e contribuições, outras contas a pagar, que são reconhecidos inicialmente ao valor justo. Após o reconhecimento inicial são 
mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros, a atualização monetária e a variação cambial, quando 
aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando incorridos. c) Imobilizado: O ativo imobilizado está contabilizado ao custo e a deprecia-
ção e amortização são calculadas pelo método pró-rata die, conforme o período de vida útil estimada dos ativos. O valor residual dos 
ativos e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, a cada data de balanço. O valor contábil de um item do ativo 
imobilizado é ajustado imediatamente se o seu valor recuperável é inferior ao seu valor contábil. d) Redução ao valor recuperável dos 
ativos não financeiros: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudan-
ças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída redução ao valor recuperável 
para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Pelas análises e julgamentos efetuados, a conclusão da Admi-
nistração é de que não é necessária a constituição de redução ao valor recuperável de seus ativos não financeiros no exercício.  
e) Benefícios a empregados: As obrigações de benefícios de curto prazo para empregados tais como: Assistência médica, assistência 

odontológica, seguro de vida, vale transporte, alimentação, refeição, 
treinamento profissional são reconhecidos pelo valor esperado a ser 
pago e lançados como despesas à medida que o serviço respectivo 
é prestado. As provisões trabalhistas são calculadas conforme normas 
e leis trabalhistas em vigor na data da preparação das demonstrações 
financeiras e são registradas de acordo com o regime de competên-
cia. f) Ativos e passivos contingentes, obrigações legais, fiscais e 
previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos 
ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são efetuados de 
acordo com os critérios estabelecidos no pronunciamento técnico 
CPC n° 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, consideradas 
as orientações previstas na Circular SUSEP n° 517/2015 e alterações 
posteriores, sendo classificados nas seguintes categorias: • Contin-
gências 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 recursos. • Contingên-
cias passivas: São reconhecidas nas demonstrações financeiras 
quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da adminis-
tração, for considerado o risco de perda de uma ação judicial ou ad-
ministrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação 
das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com suficiente segurança de acordo com CPC 25. As contingências 
são classificadas como: Prováveis: as quais são constituídas passi-
vos reconhecidos no Balanço Patrimonial, na rubrica Outros Débitos 
- Provisões Judiciais; Possíveis: as quais são divulgadas nas de-
monstrações financeiras, não sendo nenhuma provisão registrada; e 
Remotas: as quais não requerem provisão e divulgação. A Companhia 
possui processos contingentes em andamento em 31 de dezembro 
de 2017, sendo considerada probabilidade de perda possível ou re-
mota não havendo provisionamento reconhecidos na contabilidade.
Natureza   Valor Valor Provi- Probabilidade
da ação UF da Causa sionado de Perda
Cível  SC R$ 1.000,00 0,00 Possível
Cível  ES R$ 35.200,00 0,00 Possível
Cível  SP R$ 86.666,67 0,00 Possível
Cível  RS R$ 180.000,00 0,00 Possível
Cível  MA R$ 6.048,00 0,00 Possível
Cível  SP R$ 436.000,00 0,00 Possível
Cível  SP R$ 7.020,00 0,00 Possível
Cível  SC R$ 4.645,94 0,00 Possível
Cível  SP R$ 8.900,00 0,00 Possível
Cível  SP R$ 36.666,67 0,00 Possível
Ação Civil  
 Pública SC R$ 1.000.000,00 0,00 Possível
Cível  BA R$ 17.600,00 0,00 Possível
Cível  RS R$ 10.657,84 0,00 Possível
Cível  SP R$ 14.075,00 0,00 Possível
Cautelar SC R$ 48.000.000,00 0,00 Possível
Cível  RJ R$ 18.740,00 0,00 Possível
Cível  RJ R$ 18.740,00 0,00 Possível
g) Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço 
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão 
gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Os ativos e passivos são classificados 
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que 
ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados 
como não circulantes. Um passivo é reconhecido no balanço quando 
a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como re-
sultado de um evento passado, sendo provável que em um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registra-
das tendo como base as melhores estimativas e riscos envolvidos.  
h) Créditos das operações de capitalização: Os créditos das operações 
de capitalização estão classificados no ativo circulante aguardando 
os recursos a serem ingressados pelo subscritor e pelas instituições 
parceiras, cujos vencimentos não ultrapassarem o prazo de doze 
meses subsequentes. i) Títulos e Créditos a Receber (Circulante): Os 
títulos e créditos a receber estão demonstrados abaixo: I. 1. Créditos 
Tributários e Previdenciários: Compreende, substancialmente, IR pago 

a maior ou indevido a compensar no período conforme demostrado 
na tabela abaixo:
 31/12/2017 31/12/2016
IRRF a compensar    2  89
Total    2  89
I. 2. Outros Créditos: Referem-se a adiantamento de férias de funcio-
nários e valores bloqueados em conta corrente por decisão judicial. 
 31/12/17 31/12/16
Adiantamento a funcionários 12 3
Saldos bancários bloqueados      -    1
Total  12   4
j) Títulos e Créditos a Receber (Não-Circulante): Os títulos e créditos 
a receber a longo-prazo estão demonstrados abaixo:
 31/12/2017 31/12/2016
Créditos a receber 77 77
Depósitos Judiciais e fiscais   92  43
Total 169 120
k) Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas 
pelo regime de competência, considerando que as receitas de capi-
talização de pagamento único são registradas integralmente quando 
da emissão do título, a receita com títulos de capitalização pagamento 
mensal são registradas a primeira mensalidade quando da respectiva 
emissão e demais mensalidades quando do efetivo recebimento. O 
reconhecimento das despesas de provisão matemática, provisão de 
sorteio, e demais custos necessários para comercialização dos títulos 
de capitalização acompanham a forma de contabilização da receita.
4. Gerenciamento de riscos: A Circular SUSEP nº 517 de 30 de julho 
de 2015, e suas alterações, estabelecem que as entidades abertas de 
Previdência complementar, Sociedades de Capitalização, Sociedades 
Seguradoras e Resseguradoras locais avaliem de forma geral a sua 
exposição aos riscos, provenientes de suas operações e de suas ativi-
dades de investimentos financeiros. A Sociedade, de forma geral, está 
exposta aos seguintes riscos provenientes de suas operações e que 
podem afetar, com maior ou menor grau, os seus objetivos estratégi-
cos e financeiros: • Risco de subscrição; • Risco operacional; • Risco 
de crédito; • Risco de liquidez; e • Risco de mercado. A finalidade des-
ta nota explicativa é apresentar informações gerais sobre estas ex-
posições, bem como os critérios adotados pela Sociedade na gestão 
e redução de cada um dos riscos acima mencionados. A Sociedade 
dispõe de uma estrutura de gerenciamento de riscos que é composta 
por princípios, políticas, responsabilidades, procedimentos e ações 
internas. A Administração considera essa estrutura compatível com a 
natureza e complexidade dos produtos, serviços, processos e siste-
mas da Sociedade. A criação e a revisão de normativos e políticas 
com o foco em controles internos, tem por objetivo a redução de riscos 
levantados e controlados pelos departamentos da Sociedade. A es-
trutura interna de gerenciamento de riscos da Sociedade é composta 
pelas seguintes áreas: • Departamento de controles internos; • Depar-
tamento atuarial; • Auditoria interna. a) Risco de Subscrição: O risco 
de subscrição é a possibilidade de ocorrência de perdas que contra-
riem as expectativas da supervisionada, associadas, diretamente ou 
indiretamente, às bases técnicas utilizadas para cálculo de prêmios, 
contribuições, quotas e provisões técnicas. Os principais riscos envol-
vidos com a subscrição dos títulos são: o risco de sorteio, que está 
relacionado com o pagamento de premiação em séries abertas ou em 
séries com variação nos valores dos títulos; risco de cancelamento, 
que implica na devolução dos valores pagos pelos subscritores devi-
do a problemas na comercialização dos títulos; e, por fim, o risco de 
garantir as rentabilidades pré-definidas nos planos de capitalização. 
Estes riscos são monitorados pela companhia através de políticas de 
subscrição, mapeamento dos títulos e números da sorte distribuídos, 
adequação das provisões técnicas e acompanhamento dos resulta-
dos de cada série emitida. b) Risco Operacional: é a possibilidade 
de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequa-
ção de processos internos, pessoas e sistemas, ou decorrentes de 
fraudes ou eventos externos, incluindo-se o risco legal e excluindo-se 
os riscos decorrentes de decisões estratégicas e à reputação da ins-
tituição; Na Companhia, a gestão dos riscos operacionais envolve o 
mapeamento de procedimentos, elaboração de manuais operacionais 
e Plano de Continuidade de Negócios, identificação e implementação 
de pontos de controle, contratação de auditorias externas para acom-
panhamento dos sorteios, visando à mitigação de riscos inerentes às 
atividades operacionais, e encontra-se de acordo com as melhores 
práticas de gestão do risco operacional. 

capitalização e resseguradores locais. A Invest Capitalização S/A declara que possui Patrimônio Líquido compatível para atender a referida disposição legal. Declaração de Capacidade Financeira: Em atenção à Circular SUSEP n° 517/15, e alterações posteriores, declaramos 
que a Invest Capitalização S.A. possui capacidade financeira compatível com as suas operações e intenção de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria “mantidos até o vencimento”. Considerações Finais: O objetivo da Companhia é aprimorar de forma 
continuada suas funcionalidades de posse de um amplo portfólio de produtos e serviços, intensificando suas ações, com o intuito de nos fazermos mais presentes nos canais de comercialização de Títulos de Capitalização, bem como aprofundar processo de desburocratização 
da estrutura organizacional. Ao findar este exercício, reafirmamos nossa crença no comportamento ético, respeitando as Leis e Diretrizes que norteiam nossa atividade, que são os balizadores de nossa atuação na direção da empresa. E, por outro lado, objetiva, evidentemente, 
proporcionar mais transparência em nosso trabalho. Agradecemos a todos que apoiaram as iniciativas da companhia, ao mercado e aos nossos colaboradores, que transformaram em realidade os nossos projetos e ideais. Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2018.  A Diretoria

c) Risco de crédito: Para análise do risco de crédito mais especificamente aos seus investimentos, a Companhia, para mitigar esse 
risco, optou pela diversificação da carteira em ativos classificados de baixo risco e em análises (ratings) efetuadas por agências classi-
ficadoras de risco em funcionamento do país. A carteira de investimentos é composta, em sua maioria, por quotas de fundos de inves-
timentos vinculados a títulos públicos e títulos privados (cujas instituições financeiras emissoras apresentam risco de crédito reduzido). 
Rating da carteira de aplicações:
 Standard & poor”s
Composição da carteira por classe     Saldo contábil  Sem Saldo contábil
e por categoria contábil S&P Moody’s Fitch Outros    dez-2017 - R$ brBB - R$ Rating - R$    dez-2016 - R$
Títulos para venda
Títulos de renda fixa
Letras financeiras do tesouro – LFT - - - - - 58.065 - 58.065
Letras financeiras brAA- Aa1.br AAA(bra) - 531 - - -
Letras financeiras brAA- Aa1.br - - 1.182 - - -
Letras financeiras - Aa1.br AA(bra) - 3.156 - - -
Letras financieras brAA- Aa1.br A-(bra) - 2.153 - - -
Letras financeiras brA+ AA2.br AA(bra) - 989 - - -
Letras financeiras brAA- Aa3.br - - 2.594 - - -
LTN BB- Ba2 BB - 220 - - -
NTN BB- Ba2 BB - 451 - - -
Quotas de fundos de invest. não exclusivo - - - S/rating 81.842 - 18.424 18.424
Certificado de depósito bancário - CDB brAA- - - -  2.164       -       -       -
Exposição máxima ao risco de crédito - - - - 95.282 58.065 18.424 76.489
d) Risco de liquidez: O risco de liquidez é o risco de não ter acesso a recursos financeiros para investir na operação e honrar seus compromissos, 

a Sociedade investe recursos em ativos financeiros cujos valores de mercado são amplamente conhecidos e confiáveis. Tais ativos são altamente 
líquidos e podem ser transformados em caixa rapidamente, sendo suficiente para fazer frente aos compromissos assumidos. e) Risco de Mercado: 
Na análise do risco de mercado, o risco agregado de todo o portfólio é estimado a partir da perda potencial, através da utilização da metodologia do 
Value at Risk acrescida do stress test. Análise de sensibilidade: Considerando que a carteira da Companhia está 100% alocada no parâmetro CDI/
SELIC, na presente análise de sensibilidade foi considerada como premissa básica a variação da taxa de juros. O teste de sensibilidade considera 
os efeitos isolados de cada fator de risco. Para elaboração da análise de sensibilidade foram considerados os ativos financeiros existentes na 
data-base do balanço. Gestão de Capital: A Companhia executa suas atividades de gestão de risco de capital com o objetivo primário de atender 
aos requerimentos de capital mínimo segundo critérios de exigibilidade de capital emitidos pela SUSEP.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 31 de dezembro de 2017 – (Em milhares de reais)

Aos Administradores e Acionistas da Invest Capitalização S/A - Escopo da Auditoria: 
Examinamos as provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e os demonstra-
tivos do capital mínimo e da análise de solvência da Invest Capitalização S/A - “Sociedade”, 
em 31 de dezembro de 2017, 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. Responsabilidade da 
Administração: A Administração da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas regis-
tradas nas demonstrações financeiras, pelos demonstrativos do capital mínimo e da análise de 
solvência elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, além 
das bases de dados e respectivos controles internos que ela determinou serem necessários 
para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Responsabilidade da Auditoria Independente: Nossa responsabilidade é a 
de expressar uma opinião sobre os itens auditados, relacionados no parágrafo de introdução 
a este parecer, com base em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios 
atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. Estes princípios atuariais requerem 
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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. Uma auditoria atuarial 
envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores das provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos 
do capital mínimo e da análise de solvência, conforme definido no escopo da auditoria. Os pro-
cedimentos 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 que os controles internos da Sociedade são relevantes para plane-
jar os 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 audi-
toria atuarial. Opinião: Em nossa opinião, as provisões técnicas registradas nas demonstrações 
financeiras e os demonstrativos do capital mínimo e da análise de solvência da Invest Capita-
lização S/A em 31 de dezembro de 2017 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, 
de acordo com as normas e orientações emitidas pelos órgãos reguladores e pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária – IBA. 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 selecionados procedimentos de au-
ditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Sociedade e utilizadas em nossa auditoria atu-
arial, com base em testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados 
em nossos trabalhos são capazes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos 
itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. 
Adicionalmente, também a partir de selecionados procedimentos, com base em testes aplicados 
sobre amostras, observamos que existe correspondência desses dados, que serviram de base 
para apuração dos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, com aqueles 
encaminhados à Susep por meio de Quadros específicos do FIP (exclusivamente nos quadros 
concernentes ao escopo da auditoria atuarial), para o exercício auditado, em seus aspectos 
mais relevantes.                         Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2018.

Luiz Ernesto Both - Atuário MIBA 425
ATUÁRIA BRASIL Assessoria, Consultoria e Auditoria S/S Ltda

CIBA 0087 - CNPJ 06.114.280/0001-45
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5) Aplicações financeiras: a) Aplicações financeiras por vencimento: Demonstramos 
abaixo a composição do saldo das aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 
31 de dezembro de 2016.
  dez/2017 
  Valor de mercado 
 Taxa Sem Até Acima de Valor  Saldo
Títulos para venda   Contratada vencimento 365 dias 365 dias Total Contábil
Quotas de fundos de  
 invest. não exclusivo selic 81.842 - - 81.842 81.842
Letras financeiras  104,3% - 0 1.182 1.182 1.182
Letras financeiras  105,5% - 532 0 532 532
Letras financeiras  113,0% - 989 R$ 0 989 989
Letras financeiras  105,0%  0 2.594 2.594 2.594
Letras financeiras  107,0% - 0 2.153 2.153 2.153
Letras financeiras  104,7% - 0 3.155 3.155 3.155
LTN 0,0% - 0 220 220 220
NTN 0,0% - 0 451 451 451
Certificado de depósito  
 bancário - CDB 104,5%       -      -  2.164   2.164   2.164
Total da carteira  81.842 1.521 11.920 95.282 95.282

  dez/2016 
  Valor de mercado 
 Taxa Sem Até Acima de Valor  Saldo
Títulos para venda   Contratada vencimento 365 dias 365 dias Total Contábil
LFT - Letras Financ.  
 do Tesouro Selic - - 58.065 58.065 58.065
Quotas de fundos de  
 invest. não exclusivo Selic - 18.424       - 18.424 18.424
Total da carteira  - 18.424 58.065 76.489 76.489
O valor de mercado foi apurado com base nas tabelas de referência do mercado secundário 
da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais e 
Tesouro Nacional. Os títulos públicos estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia - SELIC. b) Hierarquia do valor justo: A tabela abaixo apresenta instrumentos finan-
ceiros registrados pelo valor justo, utilizando o método de avaliação por níveis. Os diferentes 
níveis foram definidos conforme segue: • Nível 1 - os preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos ou passivos idênticos. • Nível 2 - outros dados, que não sejam os 
preços cotados em mercados ativos incluídos no Nível 1, que são observáveis   para o ativo 
ou passivo, seja diretamente (ou seja, como os preços) ou indiretamente (isto é, derivado dos 
preços). • Nível 3 - os dados para o ativo ou passivo não se baseiam em dados observáveis 
de mercado   (dados não observáveis). A Companhia não possui operações com aplicações  
financeiras cuja clasificação se enquadra nos níveis 2 e 3 em 31 de dezembro de 2017.  
  dez-2017   dez-2016 
Descrição Nível 1 - R$ Total - R$ Nível 1 - R$ Total - R$
Títulos para venda
Letras financeiras do tesouro - LFT - - 0 0
Letras financeiras  10.606 10.606 - - 
Quotas de fundos de invest. não exclusivo 81.842 81.842 18.424 18.424
Certificado de depósito bancário - CDB 2.164 2.164 - -
LTN 219 219 - -
NTN    451    451       -       -
Total da Carteira 95.282 95.282 18.424 18.424
c) Movimentação das aplicações financeiras:
Descrição da Saldo em % por Apli-  Rendi- Saldo em % por
Aplicação  31/12/2016 aplicação   cação Resgate mento 31/12/2017 aplicação
LFT - LP 58.065 75,91% - (59.049) 984 - 0%
Fdo.Invest. FI RF 18.424 24,09% 221.534 (163.706) 5.590 81.842 85,89%
Letras Financeiras - 0,00% 13.023 (3.331) 914 10.606 11,13%
LTN - 0,00% 6.576 (6.378) 21 219  0,23%
NTN - 0,00% 447 - 4 451  0,47%
CDB       -   0,00%   2.000        -   164  2.164    2,27%
TOTAIS 76.489  100,00% 243.580  (232.464) 7.677 95.282  100,00%
d) Instrumentos financeiros derivativos: Apesar da possibilidade de utilização de estratégias 
financeiras com o intuito de proteção das posições financeiras, em 31 de dezembro de 2017 
não havia contratos envolvendo operações de “swap”, opções ou outros instrumentos finan-
ceiros derivativos na Companhia. 6) Contas a pagar: Detalhamento dos principais grupos 
de contas a pagar no curto prazo em 31 de dezembro de 2017:  31/12/2017 31/12/2016
a) Obrigações a pagar 4.819 8.297
 Fornecedores 1.736 1.174
 Aluguéis a pagar - -
 Dividendos a pagar 2.916 7.000
 Participações no lucro a pagar 90 64
 Outras contas a pagar      77        59
b) Impostos e Encargos Sociais 989 1.789
 IRRF de Funcionários 45 64
 IRRF de terceiros 887 1.648 
 Contribuições previdenciárias 50 70
 Contribuições para FGTS 7 7
 Outras       -        -
c) Encargos Trabalhistas 107 88
 13º Salário a pagar - -
 Férias a pagar 80 66
 Encargos sociais a recolher    27      22
d) Impostos e Contribuições 1.566 935
 Imposto de renda 709 413
 Contribuição social 635 396
 Pis 23 17
 Cofins 142 104
 Outras contribuições    57      5
TOTAL DE CONTAS A PAGAR 7.481 11.109
7) Depósitos de terceiros: Esta rubrica contempla valores a reclassificar oriundos de 
operações de capitalização, como segue:
 Depósitos Outros   Depósitos  Outros
31/12/2017    de terceiros depósitos Total 31/12/2016          de terceiros depósitos Total
De 01 a 30 dias - - - De 01 a 30 dias - - -
De 31 a 60 dias - - - De 31 a 60 dias - - -
De 61 a 120 dias - - - De 61 a 120 dias - - -
De 121 a 180 dias - - - De 121 a 180 dias - - -
De 181 a 365 dias - - - De 181 a 365 dias - - -
Superior a 365 dias   - 153 153 Superior a 365 dias   - 153 153
TOTAL   - 153 153 TOTAL   - 153 153

8) Provisões Técnicas: As sociedades de capitalização devem constituir e calcular as 
provisões técnicas em conformidade com as determinações e os critérios estabelecidos pelo 
CNSP e pela SUSEP, assim resumidas: • Provisão Matemática para Capitalização (PMC): A 
Provisão Matemática para Capitalização é constituída para a cobertura dos valores garantidos 
pela tabela de resgate, com base na parcela dos valores arrecadados para capitalização, 
devendo ser calculada para cada título que estiver em vigor ou suspenso durante o prazo 
previsto em nota técnica atuarial, representam o montante dos pagamentos efetuados pelos 
subscritores, deduzidos das cotas de sorteios e de carregamento. • Provisão para Resgate 
(PR): A Provisão para Resgate é constituída a partir da data do evento gerador de resgate do 
título, atualizada monetariamente conforme previsão contratual. Esta provisão contempla tanto 
os títulos vencidos quanto os títulos antecipados e representam os valores ainda não pagos 
até a data-base das Demonstrações Financeiras. • Provisão para Sorteios a Realizar (PSR): 
A Provisão para Sorteios a Realizar é constituída para a cobertura dos valores relativos aos 
sorteios ainda não realizados, devendo ser constituída para cada título cujos sorteios tenham 
sido custeados, mas que, na data da constituição, ainda não tenham sido realizados. • Pro-
visão Complementar de Sorteios (PCS): A Provisão Complementar de Sorteios é constituída 
para complementar a Provisão de Sorteios a Realizar, sendo utilizada para cobrir eventuais 
insuficiências relacionadas ao valor esperado dos sorteios a realizar. Ressalte- se que a PCS 
não abrange os valores relativos à variabilidade dos sorteios. Esses montantes, os quais eram 
abrangidos pela Provisão de Contingências (que, de acordo com os normativos atuais, foi 
extinta), não devem ser considerados como provisão técnica, mas sim no cálculo do capital de 
risco de subscrição das sociedades de capitalização. • Provisão para Sorteios a Pagar (PSP): A 
Provisão para Sorteios a Pagar é constituída a partir da data de realização do sorteio, atualizada 
monetariamente entre a data do sorteio e data da efetiva liquidação financeira. • Provisão para 
Despesas Administrativas (PDA): A Provisão para Despesas Administrativas é constituída para 
a cobertura dos valores esperados das despesas administrativas dos planos de capitalização. 
a) Cobertura e detalhamento das Provisões Técnicas: Em garantia das provisões técnicas das 
operações de capitalização estão sendo oferecidos os valores de acordo com os limites de 
diversificação e regras de direcionamento estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN) como demonstrado no quadro abaixo:
Ativos garantidores 31/12/2017 31/12/2016
Aplicações
LFT - Letras Financeiras do Tesouro - 57.985
Fundo de Investimento Exclusivo 81.842 18.424
Letras Financeiras 10.605 -
LTN 220 -
NTN 451 -
CDB 2.164 -
a) Ativos totais 95.282 76.409
b) Provisões Técnicas - Total a ser coberto 81.844 64.008 
c) Suficiência de ativos oferecidos em cobertura
   de Provisões Técnicas 13.438 12.401 
 Taxa de cobertura %  (a) / (b) 116,42% 119,37%
b) Detalhamento das provisões técnicas:
 Saldo Consti-  Remu- Transf.  Saldo
 31/12/2016      tuição Reversão neração   p/resg. Pagamentos 31/12/2017
PMC 47.039  292.656 - 812 (281.466) - 59.041
PR 4.975 281.466 - 1 - (286.335) 107
PSR 122 129.138 (126.440) - - - 2.820
PSP 10.735 55.426  43  - (250.279) 15.925
PCS 89    36.752  (33.862) - - - 2.979
PDA  1.048    13.595   (13.671)    -        -         -    972
TOTAIS 64.008 1.009.033  (173.973) 856 (281.466) (536.614) 81.844 
9) Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social em 31 de dezembro de 2017 
é de R$ 11.300 (Onze milhões e trezentos mil), está representado por 8.483.958 (Oito 
milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e oito) ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal, todas pertencentes a acionistas domiciliados no país. b) 
Reservas: I.  Dividendos: De acordo com o Estatuto Social, os acionistas têm direito a divi-
dendos obrigatórios não inferiores a 25% do lucro líquido do exercício ajustado de acordo 
com a legislação societária. Foram provisionados dividendos do exercício 2017 no valor 
de R$ 2.916 (Dois milhões, novecentos e dezesseis mil) que serão pagos em 2018 aos 
acionistas. II. Legal:  A Reserva Legal é constituída ao final do exercício, na forma prevista 
na legislação societária brasileira (5%) do lucro líquido do exercício, podendo ser utilizada 
para a compensação de prejuízos ou para futuros aumentos de capital social. III. Lucros: A 
Reserva de Lucros é constituída ao final do exercício, na forma prevista na legislação so-
cietária brasileira, tem como objetivo o reforço do Patrimônio Líquido da Sociedade e a sua 
constituição está prevista no Estatuto Social. c) Ajuste com Títulos e Valores Mobiliários: 
Os títulos e valores mobiliários são classificados segundo a intenção da administração em 
disponível para venda, o ajuste é feito em conta específica no patrimônio líquido pelo seu 
valor líquido dos efeitos tributários sendo transferido para resultado do período quando da 
venda dos respectivos títulos e valores mobiliários. 10) Patrimônio líquido ajustado (PLA), 
margem de solvência e exigência de capital: Neste exercício, os cálculos do Patrimônio 
Líquido Ajustado (PLA), Capital Mínimo Requerido (CMR) e Suficiência de Capital foram rea-
lizados conforme determinações do órgão regulador e estão demonstrados na tabela abaixo:
Patrimônio líquido ajustado (PLA), margem de solvência e exigência de capital.
  31/12/2017 31/12/2016
Patrimônio Líquido  23.618 14.177
Desp. antecipadas não relacionadas a resseguros -34 -36
a) Ajustes associados a variação dos valores econômicos  
a.1) Dif. entre valor merc. e valor dos ativos fin. Mantidos até o venc.(+/-) - - 
a.1.1)Valor ativos fin. Classif. na cta. na cat. Mantidos até o venc. (+) 95.282 57.985
a.1.1.1)Valor dos ativos item (a.1.1) utilizados na cob. de prov. Técnicas 95.282 57.985
a.1.2) Valor justo dos ativos informados no item a.1.1(+)  95.282 58.065
a.1.2.1) Valor justo dos ativos item a.1.2 utilizados na cob.  
 de provisões Técnicas (+) 95.282 58.065
a.1.3) Valor bruto do ajuste (a.1.2 - a.1.1) (+/-) - 80
a.1.4) Valor do ajuste = 55% do item a.1.3 (+/-) - 44
(=) (a) Patrimônio líquido Ajustado 23.584 14.185
(b) Capital Base 10.800 10.800
(c) Capital de Risco - CR 8.848 5.412
Capital adicional de risco de subscrição 5.211 3.966
Capital adicional de risco de crédito 2.397 312
Capital adicional de risco operacional 2.042 1.249
Capital adicional de risco de mercado 230 118
Benefício de Diversificação -1.032 -233
(d) Capital mínimo requerido – CMR (maior entre b e c) 10.800 10.800
(R$) Suficiência de capital (a) – (d) 12.784 3.385
(%) Suficiência de capital 118,37% 31,34%
(e) Ativos Totais 95.282 76.409
(f) Provisões Técnicas - Total a ser coberto 81.844 64.008
(g) Suficiência de ativos oferec. em cob. de Prov. Técnicas (e) - (f) 13.438 12.401
Liquidez em relação ao CR (g) / (c) 151,88% 229,15%

A Resolução CNSP nº 321/2015 e suas alterações, determina que a Sociedade apresente 
liquidez em relação ao seu Capital de Risco-CR, a qual representa um montante de ativos 
líquidos, em excesso a necessidade de cobertura das provisões técnicas, superior a 20% 
do seu CR, parâmetros estes atingidos pela Sociedade, conforme se observa dos valores 
da carteira de ativos garantidores constantes da (Nota nº 08, letra a) e das provisões 
técnicas a serem cobertas (Nota nº 08, letra b). 
11) Transações com partes relacionadas: Os saldos referentes às transações com partes rela-
cionadas, efetuadas em condições normais acordadas entre as partes, estão relacionados abaixo:
   31/12/2017   31/12/2016 
  Ativo  Receita Ativo Receita
  (Passivo) (Despesa) (Passivo) (Despesa)
Outros créditos a receber
– Investprev Seguradora S.A. (Acionista) - - 5 -
Outras obrigações
– Investprev Seguradora S.A. (Acionista) (21) - (2) -
– Investprev Seguros e Previdência (39) - - - 
Dividendos a pagar
– Investprev Seguradora S.A. (Acionista) (2.916) - (7.000) -
Provisão matemática para capitalização
– Investprev Seguradora S.A. (Acionista) (28) - (29) -
– Investprev Seguros e Previdência S.A. (11) - (12) -
I. Participação Acionária: A Investprev Seguradora S.A. possui 8.483.957 ações ordinárias, 
e Wanmir Almeida Costa possui 01 ação ordinária, compondo dessa forma, sua totalidade 
de 8.483.958 ações ordinárias como segue em (R$):
 Ações / Quantidade Percentuais
  ON: 8.483.958 100,00
Capital Social: R$ 11.300.001,33 Total: 8.483.958 100,00
Nº ACIONISTAS  Ações / Quantidade Percentual      
 ON (%)
1 Investprev Seguradora S.A. 8.483.957 99,99998821 
2 Wanmir Almeida Costa         1   0,00001179
TOTAL 8.483.958 8.483.958 100,00
II.Outras informações: Conforme legislação em vigor, Sociedades Seguradoras, entidade de 
Previdência e Sociedades de Capitalização não podem conceder empréstimos ou adianta-
mentos para: a) Diretores e membros dos conselhos consultivos ou administrativo, fiscais e 
semelhantes, bem como seus cônjuges e respectivos parentes até o 2º grau; b) Pessoas físicas 
ou jurídicas que participem de seu capital, com mais de 10%; c) Pessoas jurídicas de cujo 
capital participem com mais de 10% da própria Companhia, quaisquer diretores ou administra-
dores da própria Companhia, bem como seus cônjuges e respectivos parentes até o 2º grau.
12) Detalhamento de contas da demonstração do resultado
   31/12/2017 31/12/2016
a) Custo de Aquisição
 Despesas de corretagem 4 1
 Despesas com viagens - -
 Despesas com Impressos e Mat de vendas 7.810 3.595
 Despesas com Process de dados - 53
 Despesas com Comunicação  - 5.940
 Despesas com Publicidade e Propaganda - 18.720
 Despesas com Promoções de Vendas  - 74.959
 Outras Despesas - 2.565
 Outros custos de aquisição      -  27.696 
 Total de Custos de Aquisição 7.814 133.529
b) Outras receitas e despesas operacionais
 Outras receitas c/ operações de capitalização - 449
 Outras despesas operacionais      - (1.810)
 Total de Outras Receitas e Despesas Operacionais      - (1.361)
c) Despesas Administrativas
 Despesas com pessoal 3.392 3.230
 Despesas com serviços de terceiros 1.660 1.011
 Despesas com localização e funcionamento 1.186 938
 Despesas com donativos e contribuições 105 105
 Despesas com Publicações 47 47
 Despesas Publicidade e Propaganda 2 10
 Outras despesas administrativas      -       33
 Total de Despesas administrativas 6.392 5.374
d) Despesas com Tributos   
 Pis 211 1.043
 Cofins 1.301 6.419
 Impostos Municipais 252 40
 Contribuição Sindical 14 14
 Taxa de Fiscalização - SUSEP   126      94
 Total de Despesas com Tributos 1.904   7.610
e) Resultado Financeiro
 Receita com títulos de renda fixa - Privados 5.847 2.531
 Receita com títulos de renda fixa - Públicos 1.876 4.876
 Outras receitas financeiras 26 72
 Despesas Financeiras  (872) (1.051)
 Total do Resultado Financeiro 6.877   6.428
13) Imposto de Renda e Contribuição Social: A Companhia reconhece no resultado do 
período os efeitos do imposto de renda e contribuição social, exceto para os efeitos tributários 
sobre itens que foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido, onde nesses casos, os 
efeitos tributários também são reconhecidos no patrimônio líquido. Os impostos correntes são 
calculados com base em leis e regras tributárias vigentes na data de preparação do balanço 
patrimonial. No Brasil, o imposto de renda corrente é calculado à alíquota-base de 15% mais 
adicional de 10% sobre o lucro real tributável acima de R$ 240 (duzentos e quarenta mil) 
anuais. A provisão para contribuição social é constituída à alíquota de 20% para as sociedades 
de Capitalização, alíquota válida até dezembro/2018, em 2019 retornará para 15%. Estão 
reconciliados para os valores reconhecidos nas demonstrações do resultado, como segue:
  31/12/2017   31/12/2016 
Descrição   IRPJ  CSLL   IRPJ  CSLL
Resultado antes dos Impostos e Participações 22.193 22.193 17.370 17.370
Adições:
Provisões ñ dedutíveis 73 73 1.778 1.778
Patrocínio - Lei rouanet/Incentivo ao desporto 80 80 80 80
(=) Base de cálculo do IRPJ e CSLL 22.346 22.346 19.228 19.228 
Imposto de renda 15% - 15% -
Imposto de renda alíquota adicional 10% - 10% -
Contribuição social        - 20% - 20%
Total de IRPJ e CSLL  5.563  4.469  4.783  3.845
Deduções Incentivos Rouanet/Desporto (80) - (80) -
Dedução Incentivo PAT     (36)       -        -       -
IRPJ e CSLL DEVIDOS  5.447  4.469  4.703  3.845

Aos Administradores e Acionistas da Invest Capitalização S.A. - Opinião: Examinamos as 
demonstrações financeiras da Invest Capitalização S.A., que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo um resumo das princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Invest Capitalização S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e 
os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a In-
vest Capitalização S.A., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são 
aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria 
do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das de-
monstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demons-
trações financeiras, e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
a) Provisões técnicas de títulos de capitalização - metodologias e premissas utilizadas no cálcu-
lo. A Invest Capitalização S.A. possui em 31 de dezembro de 2017 saldos de provisões técni-
cas de títulos de capitalização no montante de R$ 81.844 mil, conforme detalhado na nota expli-
cativa nº 8.b  às demonstrações financeiras. Na determinação dos valores das provisões dos 
títulos de capitalização é requerido um julgamento relevante da Administração na seleção das 
premissas e metodologias chave, tais como: taxa de juros, probabilidade de sorteio e capacida-
de de comercialização dos títulos. Em função da relevância do julgamento exercido pela Admi-
nistração, a avaliação das premissas e metodologias utilizadas no cálculo das referidas provi-
sões técnicas foi considerada um risco significativo para nossa auditoria. Nossos procedimentos 
de auditoria incluíram, entre outros: (i) testes do desenho, implementação e efetividade dos 
controles chave relacionados ao processo emissão, registro e avaliação das provisões técnicas, 
(ii) testes de exatidão e integridade das bases de dados utilizadas nos cálculos atuariais; (iii) 
envolvimento de especialistas atuariais objetivando: a) avaliar a adequação das metodologias 
utilizadas no cálculo das provisões técnicas, b) desafiar as premissas e julgamentos relevantes 
da Administração em relação às referências do segmento, c) avaliar se a metodologia vem 
sendo consistentemente aplicada nos últimos exercícios, e d) recalcular, em base de testes, os 

saldos das provisões técnicas. Outros Assuntos: Auditoria das demonstrações financeiras do 
exercício anterior. As demonstrações financeiras da Invest Capitalização S.A. para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016 foram por nós examinadas conforme relatório emitido em 21 
de fevereiro de 2017 contendo opinião sem modificação sobre essas demonstrações financei-
ras. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do 
auditor: A Administração da Invest Capitalização S.A. é responsável por essas outras informa-
ções que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, consi-
derar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financei-
ras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido 
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a re-
latar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicá-
veis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, e pe-
los controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade da Invest Capitalização S.A. continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Invest Capitalização S.A. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhu-
ma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Invest Capitalização S.A. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nos-
sa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários to-
madas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissio-
nal e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e ava-

liamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficá-
cia dos controles internos da Invest Capitalização S.A.. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe in-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Invest Capitalização S.A.. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audito-
ria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Invest Capitalização S.A. a não mais se manter em continuidade opera-
cional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as corresponden-
tes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras 
da entidade ou atividades de negócio para expressar uma opinião sobre as demonstrações fi-
nanceiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria e, conse-
quentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governan-
ça a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das cons-
tatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos contro-
les internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsá-
veis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, in-
cluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacio-
namentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluin-
do, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.              Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2018. 
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