
1. Contexto operacional

A HSBC Capitalização (Brasil) S.A. é uma Sociedade com sede localizada na Rua Tenente Francisco Ferreira 
de Souza, 805 - Hauer - Curitiba - Paraná, e tem por objetivo a comercialização e administração de títulos de 
capitalização nos termos da legislação vigente, entretanto, atualmente, não tem emitido novos títulos nem 
possui títulos em período de contribuição. A Sociedade integra o Grupo HSBC no Brasil e suas operações são 
conduzidas no contexto de um grupo de instituições que atua integradamente.

A emissão dessas demonstrações financeiras da Sociedade foi autorizada pela Administração, em 15 de 
agosto de 2011.

A Sociedade é diretamente controlada (99,93%) pelo HSBC Seguros (Brasil) S.A.

2. Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras da HSBC 
Capitalização (Brasil) S.A. estão demonstradas a seguir. Estas políticas foram aplicadas consistentemente para 
todos os períodos comparativos apresentados, exceto quando indicado o contrário.

2.1 Apresentação das demonstrações financeiras 

a. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), as quais 
abrangem as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), os pronunciamentos, as orientações 
e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando referendados pela 
SUSEP.

As demonstrações financeiras anteriormente publicadas, foram reclassificadas segundo os novos critérios de 
apresentação em função da implementação do novo plano de contas instituído pela Circular SUSEP nº424, de 
29 de abril de 2011.

b. Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas seguindo os princípios da convenção do custo histórico, 
modificada pela avaliação de ativos financeiros nas categorias disponível para venda e avaliados ao valor justo 
através do resultado. As demonstrações financeiras, preparadas em conformidade com o CPC, adotaram a 
premissa de continuação dos negócios em curso normal da Sociedade.

c. Uso de Estimativas

A elaboração das demonstrações financeiras requer que a Administração use de julgamento na determinação e 
no registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas 
envolvem, dentre outros, ajustes na provisão para riscos sobre créditos, imposto de renda e contribuição social 
diferidos, provisões técnicas e provisões para contingências. A liquidação das transações que envolvem essas 
estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao 
processo de sua determinação. A Sociedade revisa essas estimativas e premissas periodicamente.

2.2 Principais práticas contábeis e critérios de apuração 

a. Apuração do resultado

As receitas e despesas foram reconhecidas pelo regime de competência.

b. Moeda Funcional

Nas demonstrações financeiras os itens foram mensurados utilizando a moeda do ambiente econômico 
primário no qual a HSBC Capitalização (Brasil) S.A. atua. As demonstrações financeiras estão apresentadas em 
Reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Sociedade.

c. Instrumentos financeiros

(i) Ativos financeiros não derivativos

A HSBC Capitalização (Brasil) S.A. reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados. 
Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) 
são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Sociedade se torna uma das partes das 
disposições contratuais do instrumento.

A HSBC Capitalização (Brasil) S.A. desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos 
de caixa do ativo expiram, ou quando a Sociedade transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa 
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da 
titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Sociedade 
nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial 
quando, somente quando, a HSBC Capitalização (Brasil) S.A. tenha o direito legal de compensar os valores e 
tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

Títulos e valores mobiliários registrados pelo valor justo por meio do resultado 

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. Os ativos financeiros 
são designados pelo valor justo por meio do resultado se a HSBC Capitalização (Brasil) S.A. gerencia tais 
investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão 
de riscos. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como 
incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e 
mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado.

Títulos e valores mobiliários disponíveis para venda 

Ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivativos que são designados como 
disponíveis para venda ou não são classificados nas categorias “mantidos até o vencimento” ou “registrados 
pelo valor justo por meio do resultado”. Os investimentos da HSBC Capitalização (Brasil) S.A. em títulos 
patrimoniais e determinados títulos de dívida são classificados como ativos financeiros disponíveis para venda. 
Após o reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não sejam perdas por 
redução ao valor recuperável e diferenças de moedas estrangeiras sobre instrumentos de dívida disponíveis 
para venda, 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.

(ii) Passivos financeiros não derivativos 

A HSBC Capitalização (Brasil) S.A. reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente 
na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo 
valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a HSBC 
Capitalização (Brasil) S.A. se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Sociedade baixa 
um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial 
quando, e somente quando, a Sociedade tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de 
liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente.

A Sociedade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: provisões matemáticas de títulos de 
capitalização e outras contas a pagar.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo 
amortizado através do método dos juros efetivos.

(iii) Instrumentos derivativos

Os instrumentos financeiros derivativos têm seus valores referenciais registrados em contas de compensação 
e os ajustes/prêmios em contas patrimoniais. Estas operações são destinadas, exclusivamente, à proteção 
dos riscos a que estão expostos os investimentos, conforme determina a Resolução CNSP nº98, de 30 de 
setembro de 2002. A administração desses riscos é efetuada por meio da definição de estratégias de operação, 
estabelecimento de sistemas de controles e determinação de limites das posições.

d. Imposto de renda e contribuição social

Impostos sobre o lucro compreendem o IRPJ e a CSLL (corrente e diferido), os quais são reconhecidos no 
resultado. Os tributos relativos a períodos correntes e anteriores deverão, na medida em que não sejam pagos, 
ser reconhecidos como passivos. Se o valor pago com relação aos períodos atual e anterior exceder o valor 
devido para aqueles períodos, o excesso será reconhecido como um ativo.

O IRPJ e a CSLL são geralmente aplicados sobre a mesma base de cálculo, a qual corresponde ao lucro líquido 
antes dos impostos, ajustado de acordo com as normas expedidas pela autoridade fiscal brasileira. A alíquota 
vigente do IR para pessoa jurídica é de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual 
excedente de R$240 mil, assim como, a alíquota da CSLL é de 15%.

O IRPJ e a CSLL diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes entre as bases fiscais 
dos ativos e passivos e seus valores contábeis, bem como sobre prejuízos fiscais e base de cálculo negativa 
de CSLL não utilizada. Impostos diferidos passivos são geralmente reconhecidos para todas as diferenças 
temporárias tributáveis, e os impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias 
dedutíveis, na medida em que for provável que haverá lucro tributável para futuras compensações.

e. Propriedade para investimento 

Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel ou para valorização 
de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios, utilização na produção ou 
fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos administrativos. A propriedade para investimento é 
mensurada pelo valor de custo. Quando a utilização da propriedade muda de tal forma que ela é reclassificada 
como imobilizado, seu valor justo apurado na data da reclassificação se torna seu custo para a contabilização 
subseqüente.

As parcelas dos imóveis destinados à renda, correspondentes às edificações, são depreciadas pelo método 
linear a taxas anuais de 2% a 4%, levando-se em conta a estimativa de vida útil-econômica dos bens.

f. Provisões técnicas

As provisões matemáticas de capitalização para resgate e de sorteio foram calculadas com base em notas 
técnicas atuariais aprovadas pela SUSEP, acrescidas dos encargos financeiros incorridos até a data do balanço.
A provisão para participação nos lucros de títulos ativos foi constituída para os portadores de títulos de 
capitalização ativos com mais de dois anos de contribuição, os quais participam com 50% do lucro do 
exercício, antes do imposto de renda e contribuição social. O resultado antes dos impostos está demonstrado 
líquido das referidas participações, as quais foram registradas na rubrica variação das provisões técnicas.
Os títulos de capitalização não resgatados, conforme previsto no Código Civil Brasileiro (Lei nº10.406, de 10 de 
janeiro de 2002), prescrevem após 3 (três) anos, sendo suas respectivas provisões apropriadas ao resultado.

g. Provisões para passivos contingentes

Provisões são reconhecidas quando é provável que uma saída de benefícios econômicos seja requerida para 
liquidar uma obrigação legal ou presumida que tenha surgido como resultado de acontecimentos passados, e 
para a qual uma estimativa confiável do montante da obrigação possa ser calculada.

Passivos contingentes com avaliação de risco possível não são reconhecidos, porém são divulgados, a menos 
que a probabilidade do fluxo de saída de recursos seja remota.

h. Redução do valor recuperável

Ativos financeiros

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado anualmente, para apurar 
perda no seu valor recuperável.

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda 
ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo 
nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável, tais como: 
desvalorização significativa e prolongada de instrumentos financeiros reconhecida publicamente pelo mercado, 
descontinuidade da operação da atividade em que a HSBC Capitalização (Brasil) S.A. investiu, tendências 
históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, 
ajustados para refletir o julgamento da administração quanto as premissas se as condições econômicas e de 
crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas 
tendências históricas.

Ativos não financeiros

Os valores contábeis dos ativos não financeiros, são revistos no mínimo anualmente para apurar se há 
indicação de perda no valor recuperável. No caso dos ativos intangíveis com vida útil indefinida ou ativos 
intangíveis em desenvolvimento que ainda não estejam disponíveis para uso, o valor recuperável é estimado 
no mínimo anualmente.

A redução do valor recuperável de ativos é determinada quando o valor contábil residual exceder o valor de 
recuperação, que será o maior valor entre o valor estimado na venda e o seu valor em uso, determinado pelo 
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados em decorrência do uso do ativo ou unidade geradora de 
caixa.

i. Capital social

As ações são classificadas como patrimônio líquido quando não há obrigação contratual de transferir caixa ou 
outros ativos financeiros. Custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão dos instrumentos patrimoniais 
são demonstrados no patrimônio como uma redução dos rendimentos, líquido dos impostos.

j. Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original 
de três meses ou menos a partir da data da contratação.

3. Gestão de risco e de capital

O gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades, incluindo as operações de capitalização, 
utilizando-o com o objetivo de adicionar valor ao negócio à medida que proporciona suporte às áreas de 
negócios no planejamento das atividades, maximizando a utilização de recursos próprios e de terceiros, em 
benefício dos acionistas, administradores, clientes, fornecedores e colaboradores da HSBC Capitalização 
(Brasil) S.A.

Entende-se ainda que a atividade de gerenciamento de riscos é altamente relevante. Por essa razão as 
atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos são aprimoradas continuamente, buscando as melhores 
práticas utilizadas internacionalmente, devidamente adaptadas à nossa realidade.

As operações de capitalização envolvem a mensuração, avaliação, aceitação e gerenciamento de algum grau 
de risco ou uma combinação de riscos. As categorias de risco mais importantes em que a HSBC Capitalização 

(Brasil) S.A. está exposta são: risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, risco operacional e risco 
de capital.

A estrutura de gestão de riscos visa estabelecer o monitoramento contínuo do ambiente de risco associado a 
uma avaliação integrada dos riscos e suas interdependências.

A Administração revisa e atualiza regularmente suas políticas e sistemas de gestão de riscos de forma a refletir 
mudanças nos mercados e produtos e a condução das melhores práticas.

O conceito de responsabilidades individuais, reforçado pela estrutura de governança é difundido através de 
treinamentos que geram uma cultura construtiva e disciplinada, onde a gestão de riscos é de responsabilidade 
de todos os colaboradores, os quais devem identificá-los, avaliá-los e gerenciá-los.

a. Riscos financeiros

Os negócios da HSBC Capitalização (Brasil) S.A. estão expostos a uma variedade de riscos financeiros, 
incluindo risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez.

Risco de mercado inclui risco de taxa de juros, risco de ações e risco cambial, quando for o caso. A natureza e 
o gerenciamento desses riscos estão descritos abaixo.

As empresas de capitalização estão expostas a riscos financeiros, como por exemplo, quando as receitas 
provenientes de ativos financeiros não são suficientes para financiar as obrigações decorrentes de títulos de 
capitalização, ou quando esta rentabilidade comprometer o montante de ativos financeiros utilizados para o 
lastro das provisões técnicas.

Os procedimentos de gestão de riscos financeiros que refletem as condições de mercado bem como os 
requerimentos regulatórios são implementados pela HSBC Capitalização (Brasil) S.A. em adição às políticas 
aplicadas globalmente através do Manual de Instruções do HSBC. Para tanto, constituiu-se um comitê 
responsável por assegurar que as exposições a riscos financeiros permaneçam dentro dos requisitos 
regulatórios e mandatos de riscos previamente acordados com a Matriz do HSBC, em Londres, de forma a 
garantir o cumprimento das estruturas de controle estabelecidas.

Apuração do valor justo

A tabela abaixo apresenta a análise do método de valorização de ativos financeiros trazidos ao valor justo. Os 
valores de referência foram definidos como se segue:

• Nível 1: títulos com cotação em mercado ativo;
• Nível 2:  títulos não cotados nos mercados abrangidos no “Nível 1” mas que cuja precificação é direta ou 

indiretamente observável;
• Nível 3: títulos que não possuem seu custo determinado com base em um mercado observável.

30 de junho de 2011 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Títulos a valor justo através do resultado 10.414 - - 10.414

Total 10.414 - - 10.414

31 de dezembro de 2010 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Títulos a valor justo através do resultado 9.336 - - 9.336

Total 9.336 - - 9.336

b. Risco de mercado

As obrigações incorridas com os títulos de capitalização comercializados pela HSBC Capitalização (Brasil) 
S.A. tipicamente incluem características ou combinações de características que podem não ser facilmente 
ou exatamente replicadas para os investimentos que as lastreiam. O risco de mercado surge quando ocorrem 
descasamentos entre estas obrigações e os investimentos financeiros que as suportam; por exemplo, 
descasamentos de vencimentos, bem como de rendimentos entre investimentos e obrigações.

Como os riscos são gerenciados

A HSBC Capitalização (Brasil) S.A. gerencia seus riscos de mercado utilizando algumas, ou todas, das 
seguintes técnicas, dependendo da natureza dos contratos:

•  na medida do possível, balancear ativos e passivos. Por exemplo, para produtos com taxa de retorno anual 
garantida, a HSBC Capitalização (Brasil) S.A. procura investir em títulos que produzam retornos pelo menos 
igual ao retorno dos investimentos efetuados pelos clientes;

•  sair, na medida do possível, das carteiras de investimento que tenham riscos considerados inaceitáveis - por 
exemplo, pela implementação de estratégias de realocação de ativos a fim de gerenciar as exposições aos 
riscos.

Conforme descrito acima, o processo de aprovação de um produto inclui a identificação e avaliação dos 
riscos embutidos no novo produto, quanto essas características do produto são identificadas, a proposta do 
produto é revisada pelo Comitê de Produtos que certifica se os riscos chaves foram identificados e possuem 
gerenciamento de risco adequado.

Como as exposições aos riscos são mensuradas

A HSBC Capitalização (Brasil) S.A. monitora a exposição ao risco contra os limites previamente aprovados e 
reportam esses números à alta Administração do seu controlador, incluindo o Comitê de Investimentos e o 
ALCO (Assets and Liabilities Committee).

A medida padrão, utilizada para quantificar o risco de mercado é, para risco de taxa de juros, a sensibilidade 
do valor presente líquido dos ativos e o fluxo de caixa esperado do passivo para um basis point deslocando-se 
para cima paralelamente a taxa utilizada para calcular o valor presente líquido.

Embora essa medida seja relativamente simples de ser calculada, existem limitações. A limitação mais 
importante é que o aumento de um basis point nas taxas não captura os relacionamentos não lineares entre 
os valores de certos ativos e passivos e as taxas de juros. Se os rendimentos dos investimentos mantidos 
para lastrear contratos com garantias forem menores que a rentabilidade garantida desses contratos, as 
insuficiências serão de responsabilidade da HSBC Capitalização (Brasil) S.A.

A HSBC Capitalização (Brasil) S.A. reconhece essas limitações e aumenta suas medidas com testes de stress 
e analisa o efeito de uma gama de cenários sobre a taxa de mercado nos lucros anuais e no patrimônio líquido 
total das sociedades que subscrevem títulos de capitalização.

A HSBC Capitalização (Brasil) S.A. identifica os ativos e passivos em seus balanços cujos valores são 
sensíveis a cada categoria de risco de mercado e os reavaliam com taxas de mercado diferentes. O resultado 
desse exercício é expresso em termos de efeitos no resultado do semestre e patrimônio líquido total sobre 
as premissas do teste de stress, levando em consideração impostos e tratamentos contábeis quanto a 
materialidade e relevância.

No período a análise de sensibilidade dos riscos de mudança nas taxas de juros de mercado não apresentou 
materialidade. 

c. Risco de crédito

O risco de crédito pode originar perdas por inadimplência e pode levar volatilidade ao balanço e demonstração 
de resultados através de movimentos nos rendimentos dos ativos financeiros. A HSBC Capitalização (Brasil) 
S.A. através do ALCO estabelece mandatos de risco de crédito. A forma e o conteúdo dos mandatos 
consideram o risco de crédito sobre investimentos, setores industriais, restrições de concentração e liquidez, 
além dos requerimentos regulatórios. A avaliação da qualidade de crédito dos emissores e das contrapartes é 
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Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas,

De acordo com os dispositivos legais e estatutários, apresentamos as demonstrações financeiras 
intermediárias da empresa HSBC Capitalização (Brasil) S.A. relativas ao semestre findo em 30 de junho de 
2011, acompanhadas do relatório dos auditores independentes.

Negócios e produtos

A Sociedade tem por objetivo a comercialização e administração de títulos de capitalização. Ressalte-se que foi 
suspensa a comercialização dos produtos desde dezembro de 1997, passando apenas a administrar os valores 
arrecadados e efetuar os pagamentos de resgates e sorteios.

Patrimônio líquido e resultado

O Patrimônio líquido da Sociedade em 30 de junho de 2011 era de R$24,2 milhões. O resultado do semestre 

findo em 30 de junho de 2011 foi de R$41 mil, o que gerou um lucro por lote de mil ações de R$0,04.

Provisões técnicas

Foram oferecidas à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em cobertura das provisões técnicas, 

aplicações em quotas de fundos de investimentos no montante de R$10,4 milhões, havendo excesso de 

cobertura no montante de R$10,2 milhões em 30 de junho de 2011.

Capital social

O Capital social em 30 de junho de 2011 era de R$17,5 milhões, representado por 1.038.353.171 ações 
ordinárias, escriturais e sem valor nominal. As ações da Sociedade alcançaram o valor patrimonial de R$22,32 
por lote de mil ações.

Agradecimentos

Agradecemos à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, aos acionistas, clientes, corretores e 
funcionários pelo apoio e colaboração.

Curitiba, agosto de 2011.

A Diretoria

Ativo Nota 30/06/2011 31/12/2010

Circulante   10.914   9.844 

 Disponível   218   155 
  Caixa e bancos   218   155 

 Aplicações 3a,d, 4  10.414   9.336 

 Títulos e créditos a receber   227   244 
  Títulos e créditos a receber   99   99 
  Créditos tributários e previdenciários 5  122   118 
  Outros créditos   6   27 

 Despesas antecipadas   55   109 

Ativo não circulante   18.721   18.765 

 Títulos e créditos a receber   5.114   4.936 
  Créditos tributários e previdenciários 5  111   107 
  Depósitos judiciais e fiscais   5.003   4.829 

 Investimentos 6  13.597   13.819 
  Participações societárias   10   10 
  Imóveis destinados à renda   13.587   13.809 

 Intangível 7  10   10 
  Outros intangíveis   10   10 

Total   29.635   28.609

Passivo Nota 30/06/2011 31/12/2010

Circulante   330   350 

 Contas a pagar   107   139 
  Obrigações a pagar   15   35 
  Impostos e encargos sociais a recolher   10   16 
  Encargos trabalhistas   27   28 
  Impostos e contribuições   6   6 
  Outras contas a pagar   49   54 

 Provisões técnicas - Capitalização 3d, 9  223   211 
  Provisão para resgates   139   137 
  Provisão para participação nos lucros   84   74 

Passivo não circulante   5.091   5.086 

 Contas a pagar   2.800   2.876 
  Tributos diferidos   2.691   2.744 
  Outras contas a pagar   109   132 

 outros débitos   2.291   2.210 
  Provisões judiciais 10  2.291   2.210 

Patrimônio líquido 11, 13c  24.214   23.173 

  Capital social    17.534   17.534 
  Aumento de capital (em aprovação)   1.000   - 
  Reservas de reavaliação   4.037   4.115 
  Reservas de lucros   1.643   1.524 

Total   29.635   28.609

 Nota 30/06/2011 30/06/2010

Receitas líquidas com títulos de capitalização   (10)  - 

Outras receitas e despesas operacionais   -   5 
 
Despesas administrativas 12a  (871)  (1.182)
 
Despesas com tributos 12b  (65)  (65)

Resultado financeiro                      12c,d  598   391 
 
Resultado patrimonial 12e  371   372 

Resultado operacional   23   (479)

Resultado na venda de ativos não correntes   -   (1)

Resultado antes dos impostos e participações   23   (480)

Imposto de renda 12f  22   33 

Contribuição social 12f  9   19 

Participações sobre o resultado   (13)  (15)

lucro/(prejuízo) líquido do semestre   41   (443)

Quantidade por lote de mil de ações do capital   1.038.353   1.038.353 
Lucro/(prejuízo) líquido por lote de mil ações  - R$   0,04   (0,43)

  AumeNTo De ReseRVAs De
 CAPITAl  CAPITAl em    luCRos(PReJuíZos)
  soCIAl APRoVAçÃo Reavaliação lucros ACumulADos ToTAl

sAlDos em 1º De JANeIRo De 2011  17.534   -   4.115   1.524   -   23.173 

AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL
 Por subscrição realizada - 98ª AGE de 18/05/2011   -   1.000   -   -   -   1.000 

RESERVA DE REAVALIAÇÃO
 Realização  -   -   (78)  -   78   - 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO  -   -   -   -   41   41 

PROPOSTA PARA DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO
 Reservas Estatutárias  -   -   -   119   (119)  - 

sAlDos em 30 De JuNHo De 2011  17.534   1.000   4.037   1.643  -  24.214 

sAlDos em 1º De JANeIRo De 2010  17.534   -   4.272   1.741   -   23.547 

RESERVA DE REAVALIAÇÃO
 Realização  -   -   (79)  -   79   - 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO  -   -   -   -   (443)  (443)

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO
 Reservas Estatutárias  -   -   -   (364)  364   - 

REVERSÃO DE DIVIDENDOS PROPOSTOS  -   -   -   2   -   2 

sAlDos em 30 De JuNHo De 2010  17.534   -   4.193   1.379   -   23.106

DemoNsTRAções Dos fluxos De CAIxA - méToDo DIReTo

 30/06/2011 30/06/2010
ATIVIDADes oPeRACIoNAIs

 Outros recebimentos operacionais  616   745 
 Pagamentos de despesas e obrigações   (908)  (1.222)
 Pagamento de indenizações e despesas em processos judiciais  (1)  (1)
 Outros pagamentos operacionais  (29)  (12)
 Pagamentos de participações nos resultados  (25)  (19)
Caixa consumido pelas operações  (347)  (509)
 Impostos e contribuições pagos  (19)  (11)
 Investimentos financeiros:
 Aplicações  (1.000)  (238)
 Vendas e resgates  429   770 
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais  (937)  12 

ATIVIDADes De fINANCIAmeNTo
 Aumento de Capital  1.000   - 
 Outros  -   17 
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento  1.000   17 

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  63   29 

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre  155   176 
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre  218   205 

AumeNTo NAs APlICAções fINANCeIRAs - ReCuRsos lIVRes  63   29

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



baseada principalmente em níveis de crédito reconhecidos internacionalmente e outras informações públicas 
disponíveis.

As exposições de crédito são monitoradas regularmente pelo ALCO. Testes de stress são realizados para 
as exposições de risco de crédito de investimentos utilizando sensibilidades de taxa e probabilidades de 
inadimplências, cujos resultados são reportados no ALCO.

qualidade de crédito

A tabela a seguir apresenta uma análise dos títulos do tesouro, outros títulos elegíveis e títulos patrimoniais 
negociáveis no âmbito das operações da HSBC Capitalização (Brasil) S.A., através das medidas da qualidade 
do crédito.

Definições das classificações de qualidade

Forte: Exposições demonstram uma forte capacidade de cumprir compromissos financeiros, com probabilidade 
insignificante ou baixa de inadimplência e/ou níveis de perda esperada. Operações de varejo operam dentro de 
parâmetros de produto e excepcionalmente demonstram períodos de inadimplência.

Boa: Exposições precisam de monitoramento contínuo e demonstram boa capacidade de cumprir compromissos 
financeiros, com baixo risco de inadimplência. Operações de varejo normalmente demonstram curtos períodos 
de inadimplência, com expectativa mínima de perda após a adoção de processos de recuperação.

Satisfatória: Exposições precisam de maior monitoramento e demonstram uma capacidade média a regular 
de cumprir compromissos financeiros, com expectativa de que haja pequenas perdas após a adoção de 
processos de recuperação.

Abaixo do padrão: Exposições necessitam de graus diferentes de atenção especial, e o risco de inadimplência 
é uma preocupação maior. Segmentos de varejo demonstram períodos de inadimplência geralmente mais 
longos que 90 dias de atraso e/ou as perdas esperadas são maiores devido a uma capacidade reduzida de 
mitigá-las por meio da realização dos processos de recuperação.

Deteriorada: Exposições foram avaliadas, individual ou coletivamente, como deterioradas.

As seguintes tabelas estabelecem a distribuição dos ativos financeiros da HSBC Capitalização (Brasil) S.A. por 
classificações de qualidade de crédito:

 Classificações de qualidade
 Sem atraso, nem deteriorado

 Média

     Em atraso  Redução ao 
    Abaixo do mas não  valor 
 Forte Boa Satisfatória padrão deteriorada Deteriorada recuperável Total

em 30 de junho de 2011 

 Ativos financeiros 
 designados ao valor justo  - 10.414 - - - - - 10.414

 Outros Créditos 
 Operacionais - 99 - - - - - 99

 Classificações de qualidade
 Sem atraso, nem deteriorado

 Média

     Em atraso  Redução ao 
    Abaixo do mas não  valor 
 Forte Boa Satisfatória padrão deteriorada Deteriorada recuperável Total

em 31 de dezembro de 2010 

 Ativos financeiros 
 designados ao valor justo  - 9.336 - - - - - 9.336

 Outros Créditos 
 Operacionais - 99 - - - - - 99

d. Risco de liquidez

O principal aspecto a ser considerado no risco de liquidez surge em condições normais de mercado e refere-se 
ao risco da capacidade de obter caixa suficiente para cumprir o pagamento das obrigações.

Os investimentos financeiros são gerenciados ativamente com uma abordagem de balanceamento entre 
qualidade, diversificação, liquidez e retorno de investimento. O principal objetivo do processo de investimento é 
otimizar a relação entre taxa, risco e retorno, alinhando os investimentos aos fluxos de caixa dos passivos. Para 
tanto, são utilizadas estratégias que levam em consideração os níveis de risco aceitáveis, prazos, rentabilidade, 
sensibilidade, liquidez, limites de concentração de ativos por emissor e risco de crédito.

As estimativas utilizadas para determinar os valores e prazos aproximados para o pagamento de indenizações 
e benefícios são periodicamente revisadas. Essas estimativas são inerentemente subjetivas e podem impactar 
diretamente na capacidade em manter o balanceamento de ativos e passivos.

O balanceamento entre os vencimentos e volumes de ativos e passivos é monitorado pelo Comitê de 
Investimentos, que aprova periodicamente as metas, limites e condições de investimentos.

A HSBC Capitalização (Brasil) S.A. gerencia o risco de liquidez utilizando uma ou mais das seguintes técnicas:

·  Correspondendo as entradas de caixa com as expectativas de saídas de caixa utilizando projeções específicas 
de fluxo de caixa ou mais genericamente combinando o vencimento e volumes de ativos e passivos;

· Mantendo recursos suficientes em caixa;
·  Investindo em títulos com boa qualidade de crédito em mercados ativos e líquidos para o grau que eles 

existem; e
·  Monitorando a concentração de investimentos e restringindo quando apropriado, por exemplo, dívidas 

emitidas ou emissores.

O risco de liquidez avalia as mudanças nos fluxos de caixa líquidos esperados sob uma série de cenários de 
stress designados para determinar o efeito da redução da expectativa de liquidez disponível e acelerando as 
saídas de caixa.

Adicionalmente, cada operação de capitalização é requerida a manter um plano de contingência de liquidez 
revisado ao menos anualmente pelo ALCO. O plano de contingência de liquidez existe para assegurar que 
existem fundos líquidos disponíveis suficientes caso forem requeridos.

Composição dos ativos financeiros por prazo de vencimento

      Ajuste da
 Até  1 a Acima de Valor Custo avaliação
Título em 30 de junho de 2011 1 ano 5 anos 5 anos  contábil atualizado a mercado

Ativos financeiros designados ao valor justo

Letras Financeiras do Tesouro 907 9.507  -  10.414 10.419 (5)

Total 907 9.507 -  10.414 10.419 (5)

      Ajuste da
 Até  1 a Acima de Valor Custo avaliação
Título em 31 de dezembro de 2010 1 ano 5 anos 5 anos  contábil atualizado a mercado

Ativos financeiros designados ao valor justo

Letras Financeiras do Tesouro 3 9.333 -  9.336 9.342 (6)

Total 3 9.333 -  9.336 9.342 (6)

Composição das provisões técnicas por prazo de vencimento

em 30 de junho de 2011 Até 1 ano 1 a 5 anos

Provisão para Resgates 139 -

Provisão para Participação nos Lucros 84 -

Total 223 -

em 31 de dezembro de 2010 Até 1 ano 1 a 5 anos

Provisão para Resgates 137 -

Provisão para Participação nos Lucros 74 -

Total 211 -

Gerenciamento de capital

A abordagem de gerenciamento de capital da HSBC Capitalização (Brasil) S.A. é orientada pelas suas 
estratégias e necessidades organizacionais, levando em conta a regulamentação, o ambiente econômico e 
comercial em que se opera.

É objetivo da HSBC Capitalização (Brasil) S.A. manter uma base de capital forte para suportar o desenvolvimento 
dos seus negócios e para atender aos requisitos regulamentares de capital em todos os momentos.

A política de gerenciamento de capital da HSBC Capitalização (Brasil) S.A. incorpora uma série de medidas 
diferentes de capital e inclui a capitalização de mercado, o capital investido, o capital econômico e o capital 
regulamentar, definidos como:

• capitalização de mercado é o valor justo das ações da empresa;
• capital investido é definido como o capital investido na HSBC Capitalização (Brasil) S.A. pelos seus acionistas;
•  capital econômico é o requerimento de capital calculado internamente pela HSBC Capitalização (Brasil) 

S.A. considerado necessário para apoiar suas exposições ao risco, e é fixado em um nível de confiança 
consistente com o nível de crédito alvo AA; e

•  capital regulatório é o capital que a HSBC Capitalização (Brasil) S.A. é obrigada a manter conforme 
determinado pela regulamentação vigente.

4. Aplicações

 30/06/2011 31/12/2010
 Custo Valor de Custo Valor de
 atualizado mercado atualizado mercado
Ativos financeiros designados ao valor justo

Quotas de fundos de investimento exclusivos (i) 10.414 10.414 9.336 9.336

(i) Carteira de investimento do fundo de investimento exclusivo

     Ajuste 
   Custo Valor de da avaliação
Ativos  Vencimentos atualizado mercado a mercado

LFT  Até 365 dias 907  907  -
LFT  Acima de 365 dias 9.512  9.507  (5)

Total   10.419  10.414  (5)

movimentação das aplicações

 1º de janeiro Aplicação Resgate Rendimento 30 de junho

Quotas de fundos de 
investimento exclusivos  9.336 1.000 (429) 507 10.414

5. Crédito tributário

 30/06/2011 31/12/2010

Imposto de renda 122 118
Contribuição social 111 107

Total 233 225

Curto prazo 122 118

longo prazo 111 107

6. Investimentos

 1º de Janeiro Adições Alienações Depreciação 30 de junho

Terrenos 5.724  - - - 5.724 
Edificações 8.085  - - (222) 7.863 
Participações societárias 10  - - - 10 

Total 13.819  - - (222) 13.597

7. Intangível

 1º de Janeiro Adições Alienações Amortização 30 de junho 

Marcas e patentes 10  - - - 10 

Total 10  - - - 10

8. Transações com partes relacionadas

A Sociedade efetuou operações com empresas ligadas, com base em condições usualmente praticadas 
no mercado. Os custos dos serviços prestados entre as empresas do grupo e os custos das estruturas 
operacional e administrativa comuns são contabilizados em cada empresa de acordo com critérios 
previamente estabelecidos. As receitas e despesas com partes relacionadas são constituídas, principalmente, 
de ressarcimentos de custos e despesas administrativas e prestação de serviços. Os direitos e obrigações 
são decorrentes, substancialmente, de dividendos a pagar, de outras contas a pagar e a receber e de saldos 
bancários. Os principais saldos na data do balanço, bem como as receitas (despesas) do semestre, estão 
apresentados a seguir:

 Direitos obrigações
 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo 317 253 (2) (2)
HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A. 1 1 - -

 Receitas Despesas
 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo 590 590 (631) (674)
HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A. 4 4 - -

A Sociedade não possui despesa com pessoal chave da Administração por utilizar a estrutura operacional do 
Grupo HSBC na execução de suas atividades. Por esta razão, os custos pela utilização dessa estrutura são 
contabilizados através de contratos de convênio mantidos entre as partes.

9. Provisões técnicas

 2011

saldos em 1º de janeiro 211

Variação da provisão para resgates 2

 Juros e atualização monetária 2

Variação da provisão para participação nos lucros 10

 Constituição 10

saldos em 30 de junho 223

10. Provisões judiciais

As provisões judiciais, fiscais, trabalhistas e cíveis são constituídas a partir da avaliação individual dos riscos, 
apurados por consultores jurídicos internos e externos, sendo representadas principalmente por:

Provisões judiciais fiscais: processos judiciais e administrativos envolvendo tributos federais, estaduais e 
municipais.

Provisões judiciais cíveis: ações judiciais decorrentes de emissões de certificados, resgates de títulos, exibição 
de documentos, entre outras.

a. Composição das provisões e depósitos judiciais

 30/06/2011 31/12/2010
 Provisões Depósitos Provisões Depósitos

Fiscais 2.290 5.001 2.209 4.823
Trabalhistas - 2 - 6
Cíveis 1 - 1 -

Total 2.291 5.003 2.210 4.829

b. Movimentação das provisões

 2011
 saldos em     saldos em 
 1º de janeiro Adições utilização Reversões 30 de junho

Fiscais 2.209 81 - - 2.290
Cíveis 1 - - - 1

Total 2.210 81 - - 2.291

c. Principais provisões judiciais fiscais 

Contribuição social: Ação para discussão da constitucionalidade da majoração da alíquota de 8% para 18%, 
cujo período de discussão compreende maio/96 a janeiro/99, no montante de risco de R$1.301 (R$1.241 em 
dezembro de 2010).

FINSOCIAL: Legalidade do tributo, no valor de R$989 (R$968 em dezembro de 2010).

d. Movimentação dos depósitos

 2011
 saldos em    saldos em
 1º janeiro Adições utilização Reversões 30 junho

Fiscais 4.823 178 - - 5.001
Trabalhistas 6 25 (29) - 2

Total 4.829 203 (29) - 5.003

11. Patrimônio líquido

Capital social - O capital social, subscrito e integralizado, está representado por 1.038.353.171 ações 
ordinárias, escriturais e sem valor nominal. De acordo com o Estatuto Social, os acionistas têm direito a um 
dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma da legislação. Em 2010 a Sociedade 
apresentou prejuízo contábil e portanto não apurou os dividendos mínimos obrigatórios. Em 18 de maio de 
2011, através da 98ª Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos, deliberou o aumento do 
capital social da companhia passando de R$17.534 para R$18.534 correspondendo ao montante de R$1.000, 
mediante subscrição integral pelo acionista HSBC Seguros(Brasil) S.A. que encontra-se em processo de 
homologação junto a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

Reserva de reavaliação - O saldo de reavaliação dos imóveis em 30 de junho de 2011 era de R$6.728 
(R$6.858 em dezembro de 2010), que, deduzido de R$2.691 (R$2.743 em dezembro de 2010) de imposto 
de renda e contribuição social, apresentava um saldo líquido de R$4.037 (R$4.115 em dezembro de 2010). O 
efeito no resultado devido à depreciação da parcela reavaliada foi de R$130 (R$261 em dezembro de 2010).

De acordo com  a Lei 11.638/07 a Sociedade optou por manter os saldos existentes nas reservas de reavaliação 
até a sua efetiva realização.

Reserva legal - É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do 
art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. 

Reserva estatutária - É constituída com base no lucro líquido não distribuído após todas as destinações 
legais, permanecendo o seu saldo acumulado à disposição dos acionistas para deliberação futura em 
Assembleia Geral.

12. Detalhamento das principais contas da demonstração do resultado

a. Despesas administrativas

 30/06/2011 30/06/2010

Pessoal próprio (139) (247)
Serviços de terceiros (57) (195)
Localização e funcionamento (6) (5)
Prestação de serviços –  empresas ligadas (619) (662)
Outras (50) (73)

Total (871) (1.182)

b. Despesas com tributos

 30/06/2011 30/06/2010

Taxa de fiscalização  (49) (51)
Contribuição sindical (14) (13)
Outras (2) (1)

Total (65) (65)

c. Receitas financeiras 

 30/06/2011 30/06/2010

Fundos de investimentos 507 384
Com depósitos judiciais 178 32
Com créditos tributários 8 7

Total 693 423

d. Despesas financeiras

 30/06/2011 30/06/2010

Atualização monetária das provisões técnicas (2) (2)
Atualização monetária de passivos contingentes (81) (19)
Taxa de administração de fundos (12) (11)

Total (95) (32)

e. Resultado patrimonial

 30/06/2011 30/06/2010

Receitas com imóveis para renda – empresas ligadas 594 594
Despesas com imóveis para renda (223) (222)

Total 371 372

f. Imposto de renda e contribuição social

(i.) Encargos devidos sobre as operações do semestre

Segue-se a demonstração do imposto de renda e da contribuição social incidente sobre as operações do 
período:
 30/06/2011 30/06/2010
Resultado antes do imposto de renda 
e da contribuição social (após participações) 10 (495)

Imposto de renda e contribuição social às 
alíquotas mencionadas na Nota explicativa 2.2d. (4) 198

Adições permanentes (1) (2)
 
exclusões/(Adições) temporárias 17 (13)

 Provisões judiciais fiscais, trabalhistas e cíveis - 2
 Provisão para participação nos lucros 8 2
 Outras 9 (17)

outros ajustes 19 (131)

 Compensação de prejuízo fiscal operacional 7 (83)
 Compensação de base negativa 5 (48)
Outros 7 -

Reversão de imposto de renda e contribuição social 
devidos sobre a reserva de reavaliação 31 52

(ii.) O imposto de renda e a contribuição social devidos sobre o resultado foram calculados como se 
segue:

 30/06/2011 30/06/2010

Adições/(Exclusões) temporárias (17) 13
Crédito tributário sobre temporárias não reconhecido 17 (13)
Imposto de renda e contribuição social sobre prejuízo fiscal e base negativa (12) 131
Crédito tributário s/base negativa e prejuízo fiscal não reconhecido 12 (131)

Total - -

(iii.) Imposto de renda e contribuição social diferidos

 30/06/2011 30/06/2010

Passivo (Provisão para tributos diferidos)
 Reavaliação de ativos  2.691 2.796

Total 2.691 2.796

(iiii.) Créditos tributários não reconhecidos

Os créditos tributários sobre diferenças temporárias no montante de R$155 (R$172 em dezembro de 2010), 
sobre prejuízos fiscais não operacionais no montante de R$9.659 (R$9.659 em dezembro de 2010), sobre 
prejuízos fiscais operacionais no montante de R$716 (R$723 em dezembro de 2010) e base negativa de 
contribuição social no montante de R$4.264 (R$4.296 em dezembro de 2010) não foram reconhecidos em 
virtude de não haver expectativa de realização em prazo razoável de tempo.

13. outras informações

a. Instrumentos Financeiros

Em 30 de junho de 2011 e 31 de dezembro de 2010, a Sociedade não possuía riscos de exposição a variações 
nos saldos de seus ativos e passivos financeiros que mereciam proteção através de derivativos, e portanto, não 
possuía operações de derivativos em aberto.

b. Cobertura das provisões técnicas

Foram oferecidas à SUSEP, em cobertura das provisões técnicas, aplicações em títulos de renda fixa e quotas 
de fundos de investimentos no montante de R$10.414 (R$9.336 em dezembro de 2010), havendo excesso de 
cobertura no montante de R$10.191 (R$9.125 em dezembro de 2010).

c. Planos de aposentadoria

A Sociedade é patrocinadora de um plano de aposentadoria complementar para os seus funcionários, na 
modalidade de contribuição definida, no regime financeiro de capitalização. 

d. Patrimônio líquido ajustado 

Segue-se o cálculo do Patrimônio líquido ajustado, o qual é utilizado para atender limites operacionais 
determinados pela legislação vigente:

 30/06/2011 31/12/2010

Capital registrado contábil  18.534 17.534

Patrimônio líquido contábil 24.214 23.173
Participações societárias (10) (10)
Despesas antecipadas (54) (109)
Intangível (10) (10)
Imóveis de renda urbanos que excedam 8% do total do ativo (11.216) -

Patrimônio líquido ajustado 12.924 23.044

Capital mínimo (Resolução CNsP Nº 73/2002) 10.800 10.800
Capital Adicional - baseado no risco de crédito (Resolução CNsP Nº 228/2010) 203 -

Total de Capital mínimo Requerido 11.003 10.800
suficiência de Capital 1.921 12.244

e. Cobertura de Seguros

A Sociedade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes 
considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As 
premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das 
demonstrações financeiras, consequentemente não foram analisadas pelos nossos auditores independentes.

f. Resultado Abrangente

 30/06/2011 30/06/2010

lucro/(prejuízo) líquido do semestre 41 (443)

Reserva de reavaliação (78) (79)
Realização de reserva de reavaliação (130) (132)
Imposto de renda 52 53

Resultado abrangente do semestre (37) (522)
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Relatório dos Auditores Independentes Diretoria em 30 de junho de 2011

Aos
Administradores e aos Acionistas da
HSBC Capitalização (Brasil) S.A.
Curitiba - PR

Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias individuais da HSBC 
Capitalização (Brasil) S.A. (“Empresa”), que compreendem o balanço patrimonial em 
30 de junho de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido, que inclui a demonstração do resultado abrangente, e dos fluxos de 
caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas selecionadas.

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações financeiras

A Administração da Empresa é responsável pela elaboração das demonstrações 
financeiras intermediárias individuais de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 
– Demonstração Intermediária, assim como pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pela Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP, e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos Auditores Independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres 
de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações 
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor 
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras da empresa para planejar os procedimentos de 
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses controles internos da empresa. 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 anteriormente referidas apresentam, 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da HSBC Capitalização (Brasil) S.A. em 30 de junho de 2011, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Curitiba, 15 de agosto de 2011
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